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UVOD 
 
Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027 (v nadaljevanju RRP Gorenjske) je temeljni 
programski dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti razvojne regije, določa njene razvojne 
prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte. Izdelan je v skladu z Zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja 1 , Programom priprave RRP Gorenjske 2021–2027 2  in Uredbo o 
regionalnih razvojnih programih3. 
  
RRP Gorenjske 2021–2027 obsega geografsko območje Gorenjske kot razvojne regije na ravni SKTE 
3 in vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, 
Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri 
in Žirovnica. 

 

 

 
 
 
Uporabljene kratice in okrajšave: 
 
AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
ARSO  Agencija Republike Slovenije za okolje  
CLLD  Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (ang. Community Led Local Development) 
CTN  Celostni teritorialni pristop 
EKSPR  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
ESI skladi Evropski strukturni in investicijski skladi 
ESPR  Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
ESRR  Evropski sklad za regionalni razvoj 
ESS  Evropski socialni sklad 
GURS  Geodetska uprava Republike Slovenije   
IKT  Informacijsko komunikacijske tehnologije 
KRZS  Kohezijska regija Zahodna Slovenija 
LAS  Lokalna akcijska skupina 
NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
NVO  nevladne organizacije 
RRA  Regionalna razvojna agencija 
RRP  Regionalni razvojni program  
RPP  Regionalni prostorski program 
SKTE  Standarda klasifikacija teritorialnih enot 
SSZ  Skupnost socialnih zavodov Slovenije 
SURS  Statistični urad Republike Slovenije 
TNP  Triglavski narodni park 
ZRSZ  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

ZSST  Zelena shema slovenskega turizma 
ZUreP-2 Zakon o urejanju prostora 
 
 

  

 
1 Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12 
2 Sprejet na 16. - korespondenčni - seji Razvojnega sveta gorenjske regije, ki je potekala od 14. do 19. 9. 2018. 
3 Uradni list RS, št. 69/12 
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STRATEŠKI DEL 
 
 

1. ANALIZA REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV 
 
1.1.  Predstavitev razvojne regije Gorenjske 

 

1.1.1. Osnovne značilnosti  

 
Razvojna regija Gorenjska leži na severozahodnem delu Slovenije. Na severu po grebenu Karavank 
poteka meja s sosednjo Avstrijo (zvezno deželo Koroško), na zahodu meji z Italijo (deželo Furlanijo – 
Julijsko krajino) in goriško razvojno regijo, na vzhodu s savinjsko, na jugovzhodu pa se odpira proti 
osrednjeslovenski regiji.  
 
Gorenjska je alpska regija, njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, simbol 
slovenstva. Regija obsega vzhodni del Julijskih Alp, pogorja zahodnih Karavank, zahodno stran 
Kamniško-Savinjskih Alp ter Škofjeloško hribovje. Poselitev je zgoščena v osrednjem nižinskem delu, 
ki je del Ljubljanske kotline. 
 
Slika 1: Gorenjska statistična regija v Sloveniji  
 

 
Vir: GURS      

 
Z 2.137 km2 oziroma 10,5 % površine države je Gorenjska šesta največja slovenska statistična regija, 
z 204.670 prebivalci (SURS, 2019) pa četrta po številu prebivalcev. Sestavlja jo 18 lokalnih skupnosti: 
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica. Med njimi je 
ena mestna občina – Mestna občina Kranj, ki po številu prebivalcev sodi med večje slovenske občine. 
Središče mestne občine je Kranj, ki je upravno, gospodarsko in kulturno središče gorenjske regije, ter 
po številu prebivalcev četrto največje mesto v Sloveniji za glavnim mestom Ljubljano in štajersko 
prestolnico Mariborom ter Celjem (SURS, 2019).  
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Tabela 1: Primerjava izbranih kazalnikov Gorenjske in Slovenije v letih 2012 in 2018 
 

 
 

Vir: UMAR, SURS, ZRSZ, ARSO 

  

Gorenjska Slovenija % v SLO Gornjeska Slovenija % v SLO Gorenjska Slovenija

Indeks razvojne ogroženosti 80,2

(2014)

100

(2014)

68,60 100,00

BDP na prebivalca, v EUR (tekoči 

tečaj)

14.610 17.540 18.507

(2017)

20.815

(2017)

126,67 118,67

BDP v mio EUR (fiksni tečaj 2007) 2.984,00 36.076,00 8,27 3.769

(2017)

43.000

(2017)

8,77 126,31 119,19

Število prebivalcev 204.057 2.056.262 9,92 204.670

(2019)

2.080.908

(2019)

9,84 100,30 101,20

Indeks staranja prebivalstva 110,0 117,3 125,4

(2019)

131,7

(2019)

114,00 112,28

Pričakovano trajanje življenja ob 

rojstvu (v letih)

- moški

- ženske

77,66

83,67

76,96

82,89

79,03

83,77

78,32

83,98

101,76

100,12

101,77

101,32

Gostota prebivalstva (št. preb/km2) 95,49 101,43 95,77

(2019)

102,64

(2019)

100,30 101,19

Indeks delovne migracije 83,6 126,1 85,90 128,60 102,75 101,98

Število delovno aktivnih prebivalcev 

(Gorenjska je regija bivanja)

80.037 792.948 10,09 90.220 887.170 10,17 112,72 111,88

Število delovno aktivnih prebivalcev

(Gorenjska je regija delovnega mesta)

67.136 792.948 8,47 77.543 887.170 8,74 115,50 111,88

Povprečna letna stopnja registrirane 

brezposelnosti 

8,9% 12,0% 5,40% 8,20% 60,67 68,39

Stopnja delovne aktivnosti v starosti 

20-64 let

69,10% 68,30% 78,70% 75,40% 113,89 110,40

Delež prebivalcev, starih 15 let in 

več, z višjo in visoko izobrazbo

19,18% 18,82% 23,91% 23,70% 124,66 125,93

Delež delovno aktivnih prebivalcev 

z višjo in visoko izobrazbo

(Gorenjska je regija bivanja)

29,9% 29,4% 34,37% 34,56% 115,14 117,55

Delež delovno aktivnih prebivalcev 

z višjo in visoko izobrazbo

(Gorenjska je regija delovnega mesta)

27,4% 29,4% 31,28% 34,56% 114,37 117,55

Število samostojnih podjetnikov 7.925 75.880 10,44 10.213 93.937 10,87 128,87 123,80

Število gospodarskih družb  in 

zadrug

5.716 66.185 8,64 5.987 73.393 8,16 104,74 110,89

Neto dodana vrednost v gospod. 

družbah (v 1000 EUR)

1.396.017 16.534.646 8,44 1.963.415 22.355.427 8,78 140,64 135,20

Število novonastalih podjetij 1.509 15.395 11,11 1.810 

(2017)

18.430

 (2017)

9,82 119,95 119,71

Povprečne mesečne neto plače 

na zaposleno osebo po občini 

zaposlitve (v €)

974,54 991,44 1.091,38 1.092,74 111,99 110,22

Število prenočitev turistov 1.670.653 9.510.663 17,57 3.413.905 15.694.705 21,75 204,35 165,02

Tekoči izdatki za varstvo okolja 

(v 1000 EUR)

25.651 489.310 5,24 31.707

(2017)

531.335

(2017)

5,97 123,61 108,59

Količina nastalih komunalnih 

odpadkov, v tonah

68.779 744.010 9,24 107.469 1.025.001 10,48 156,25 137,77

Območja Natura 2000 (v km2) 946,61 7.681 12,32

Funkcionalno degradirana območja 

(površina v ha)

238,6

(2017)

3.422,7

(2017)

6,97

2012 Relativna sprememba 

v obdobju

2018

oz. zadnji razpoložljiv podatek
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1.1.2. Gorenjska – dostopna alpska regija 

 
Gorenjska je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino. Naravno-geografsko 70 % Gorenjske 
predstavlja gorski svet, le 30 % leži v dolinsko-ravninskem delu osrednje Slovenije. Kar 40 % regije se 
nahaja nad 1.000 metri nadmorske višine, 68 % Gorenjske pokrivajo gozdna zemljišča, 20 % kmetijska 
zemljišča, 4,5 % je pozidanih zemljišč (MKGP, 2017).  
 
Skoraj polovico regije obsegajo varovana območja narave, ki vključujejo območja Natura 2000 
(94.661 hektarov), zavarovana območja narave, območja naravnih vrednost in ekološko pomembna 
območja. Zavarovana območja na Gorenjskem so Triglavski narodni park in Martuljek ter Mala Pišnica, 
Pokljuška soteska, mokrišča Blejskega kota, Straža (Bled), Blejski grad, barje Za blatom na Jelovici, 
jezerca pri Bobovku, kanjon Kokre, spominski park Udin boršt, naravni rezervat Zelenci, grajski park 
Brdo, Obla gorica in Volčji hrib ter Dovžanova soteska (ARSO, 2019). 
 
Slika 2: Višinski pasovi na Gorenjskem 
(pod 600 m, do 1.000 m, do 2.000 m, nad 2.000 m)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Naravovarstveno pomembna območja na 
Gorenjskem 

 

Gorenjska je izvirno območje porečja Save, zato je še posebej pomembna skrb za kakovost voda in 
vodozbirnih območij. Na vodotokih in jezerih se letno izvaja monitoring ekološkega stanja, ki pove 
kakšnem stanju so združbe alg, rastlin in živali v vodnih ekosistemih ter koliko je ohranjeno njihovo 
življenjsko okolje. V letu 2017 je bilo na Gorenjskem ekološko stanje vodotokov dobro ali celo zelo 
dobro. Kot zelo dobro je bilo ugotovljeno tudi ekološko stanje Bohinjskega jezera, medtem ko je Blejsko 
jezero, kot že vrsto let, doseglo zmerno ekološko stanje zaradi preobremenjenosti s hranili, kar se 
odraža na združbi fitoplanktona in nasičenosti s kisikom na dnu jezera (ARSO, 2018). 
 
H kakovosti voda veliko prispeva stopnja čiščenja odpadnih voda. Na Gorenjskem se prečisti več kot 
70 % odpadnih voda (71,1 % leta 2018), na državni ravni nekoliko več, 73,3 % (SURS, 2019).  
 
Leta 2018 je bilo na Gorenjskem načrpanih 18.499 tisoč m3 podzemne vode, od tega 8.447 tisoč m3 
(45,7 %) predstavljajo izviri. Po javnem vodovodu je bilo v gorenjska gospodinjstva dobavljenih 8.222 
tisoč m3 vode, več kot tretjina vse (6.325 tisoč m3) se je izgubila v omrežju. Istega leta je bilo na 
Gorenjskem izmerjenih 18.410 tisoč m3 odpadnih voda, kar je 7,9 % vseh v Sloveniji in 2.996 tisoč m3 
več kot leta 2012. Od vseh odpadnih voda jih je 5.916 tisoč m3 oziroma 32,1 % izviralo iz gospodinjstev, 
8,1 % pa iz industrijskih dejavnosti (SURS, 2019).  
 
Kanalizacijsko omrežje na Gorenjskem se je v zadnjih šestih letih povečalo za 37,7 % oziroma 274 
kilometrov, iz 727 kilometrov leta 2012 na 1.001 kilometer leta 2018. Število kanalizacijskih priključkov 
je v istem obdobju naraslo iz 21.613 na 30.702 oziroma za 42,1 % (SURS, 2019).  
 
Povečuje se tudi izgrajeno vodovodno omrežje. V zadnjih šestih letih za 2,1 % oziroma 33 kilometrov, 
iz 1.594 kilometrov leta 2012 na 1.627 kilometrov leta 2018. Število vodovodnih priključkov pa je naraslo 
iz 43.270 na 47.800 oziroma za 10,5 % (SURS, 2019). 
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Precejšnjo težavo v hribovitem in gorskem svetu Gorenjske predstavlja hudourniško delovanje gorskih 
vodotokov, ki se pojavljajo ali okrepijo ob močnih padavinah. Za sabo puščajo hudourniške struge in 
naplavine, ob razlivanju pa povzročajo poplave, tudi poseljenih območij. Na Gorenjskem težavo 
predstavljajo tudi erozijski procesi (podori, plazovi, usadi …) Za preprečevanje škode ali celo 
elementarnih nesreč je potrebno preventivno načrtovanje, stalen nadzor ter dosledno in organizirano 
urejanje območij potencialnih nevarnosti. 
 
Na Gorenjskem se izdatki za varstvo okolja povečujejo. Leta 2017 je bilo tekočih izdatkov za dobrih 
31 milijona evrov, kar je 6 % izdatkov na ravni Slovenije. Največji delež je bil namenjen ravnanju z 
odpadki (52,8 %) in upravljanju odpadnih voda (30 %). Za investicije za varstvo okolja je bilo v 
desetletnem obdobju, od 2008 do 2017, na Gorenjskem vloženih 251 milijonov evrov (7,3 % vseh v 
Sloveniji). Največ, 130 milijonov evrov (51,9 %), je bilo namenjenih za ravnanje z odpadnimi vodami, 
61,5 milijonov evrov (24,5 %) za varstvo zraka in klime in 32 milijonov evrov (12 %) za ravnanje z 
odpadki (SURS, 2019). 
 
Tabela 2: Tekoči izdatki za varstvo okolja na Gorenjskem v letih od 2008 do 2017, v 1000 EUR 
 

 
 

Vir: SURS, 2019 
 
 

Na Gorenjskem je bilo leta 2018 z javnim odvozom zbranih 10,7 % vseh odpadkov v Sloveniji oziroma 
80.183 ton. Delež ločeno zbranih odpadkov je leta 2018 na Gorenjskem znašal 77,3 %, kar je nad 
slovenskim povprečjem (70,8 %) (SURS, 2019). 
 
Na kakovost zraka na Gorenjskem vplivajo predvsem emisije iz prometa in industrije, njihove 
koncentracije pa so zaradi pogostih temperaturnih obratov in megle višje v hladnejši polovici leta. 
Največjo skrb vzbujajo visoke ravni delcev PM10 v zraku, ki so predvsem posledica lokalnih izpustov 
malih kurilnih naprav za ogrevanje gospodinjstev in izpustov iz prometa. Meritve4 kažejo, da se stanje 
na Gorenjskem izboljšuje, povprečna letna raven se je v obdobju 2011 do 2016 znižala iz 30 na 23 µg/m³ 
(TEN, 2018). 
 
Nasprotno izračuni emisij CO2 iz prometa kažejo na slabšanje situacije. V obdobju od 2011 do 2016 se 
je namreč povečala vrednost povprečnega letnega dnevnega prometa in s tem tudi emisije 
toplogrednega plina CO2, katerega dnevne emisije so leta 2005 znašale 293,9 ton, leta 2016 pa že 
419,9 ton na dan. V veliki meri je to posledica povečanja števila in starosti vozil na gorenjskih cestah. 
Od leta 2002 do 2016 se je na Gorenjskem povečalo tako število cestnih (iz 105.895 na 139.423 vozil) 
kot tudi število osebnih vozil na 1000 prebivalcev (iz 449 na 529 vozil). V istem obdobju se je povečala 
povprečna starost vozil iz 7,0 na 7,5 let (TEN, 2018). 
 
K izboljšanju kakovosti zraka v prihodnje lahko veliko prispevajo ukrepi za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti. Nekatere občine na Gorenjskem (Kranj, Škofja Loka, Jesenice, Radovljica, Tržič, Šenčur, 
Bled in Bohinj) so izdelale celostne prometne strategije, ki predstavljajo strateške dokumente in ključno 
orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. 
 
 
 
 

 
4 Koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku so se v obdobju 2011–2016 na Gorenjskem merile le v Škofji Loki (TEN, 2018). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tekoči izdatki - SKUPAJ 21.168 22.011 27.983 20.080 25.651 27.137 27.251 31.031 33.568 31.707

Varstvo zraka in klime 1.873 1.261 1.310 1.041 959 1.279 1.056 1.919 3.303 3.692

Upravljanje odpadnih voda 3.438 3.852 9.545 4.191 4.638 5.619 6.829 8.353 11.285 9.503

Ravnanje z odpadki 14.646 15.370 16.011 13.182 17.974 15.791 15.586 16.967 17.273 16.733

Varstvo in izboljšava tal, 

podtalnice in površinskih voda
407 119 78 670 47 112 85 129 295 709

Varstvo pred hrupom in vibracijami 62 212 105 142 142 104 112 134 133 124

Varstvo biološke raznovrst-nosti in pokrajine 4 6 11 11 9 10 10 21 20 17

Raziskave in razvoj 114 672 164 60 101 3.356 3.013 2.172 3 3

Drugo 623 519 759 783 1.781 866 561 1.336 1.256 927
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Gorenjska ima na splošno ugodno 
prometno lego in je sorazmerno dobro 
prometno dostopna (izjema je škofjeloško 
območje ter blejsko-bohinjski kot). Prek regije 
potekata X. evropski avtocestni in železniški 
koridor. Na Brniku je osrednje slovensko 
letališče, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 
(1,813 milijona potnikov leta 2018, Fraport 
Slovenija).  
 
Preko Gorenjske poteka 79 km železnice in 
3.211 km javnih cest. Od teh je 68,2 km 
avtoceste, 30,5 km glavnih cest, 364,5 km 
regionalnih, 131,1 km regionalnih turističnih, 
1.050,2 km lokalnih cest in 1.566,8 km javnih 
poti (SURS). Gorenjska ima še športno 
letališče v  Lescah.  
 
 

Slika 4: Prometnice na Gorenjskem 

 

Gostota poselitve je 95,1 prebivalcev na km2, kar je v primerjavi s Slovenijo podpovprečno, vendar 
so na nekaterih delih večja zgostitvena in urbanizirana območja. Tu gostota presega 200 prebivalcev 
na km2 (regijsko središče v Kranju 370 prebivalcev na km2, občina Šenčur 211 prebivalcev na km2 in 
Jesenice 278  prebivalcev na km2, vir: SURS). 
 
V Gorenjski regiji se strnjena naselja nahajajo v širših ravninskih predelih na dnu dolin. Za gorate in 
hribovite predele regije so značilna razložena naselja in samotne domačije. V preteklem obdobju je 
močno zaznavna širitev poselitve nižinskega dela v osi med Jesenicami, Radovljico, Kranjem in 
Ljubljano. S tem sta povečana dnevna migracija in koncentracija razpršene gradnje v prometnih 
koridorjih, kjer prihaja do razvoja proizvodno-trgovskih con na novih nepozidanih površinah. Osrednja 
Gorenjska sodi med največja urbanizirana območja Slovenije s povečano gostoto poselitve.  
 
Poselitev se širi predvsem ob glavni prometni osi (Kranj–Radovljica–Jesenice) in priključkih nanjo. Nove 
gospodarske cone rastejo v okolici Kranja (območje Letališča Brnik), širijo in prestrukturirajo se 
obstoječe gospodarske cone (delno tudi s sanacijo degradiranih območij) Kranj, Naklo, Radovljica–
Lesce, Šenčur, Jesenice. Ob tem se je s spremembami gospodarskih tokov, ki so skoncentrirani ob 
avtocesti, zmanjšala vloga obeh regionalnih središč Škofje Loke in Tržiča. 
 
V preteklem obdobju se je nadaljeval trend selitve stanovanjske gradnje iz urbanih središč na obrobje v 
manjše, pretežno ruralne občine. Te privabljajo investitorje z nižjimi cenami zemljišč, dobrimi prometnimi 
povezavami, zagotavljanjem oskrbnih in storitvenih dejavnosti in kvalitetnejšim bivalnim okoljem. Prihaja 
do razpada tradicionalne obcestne vaške strukture, ki jo zamenjuje individualna stanovanjska gradnja 
primestnega tipa in večstanovanjska gradnja. Nadaljuje se trend „zlivanja„ obcestnih naselij (npr: na osi 
Škofja Loka–Bitnje–Kranj in v smeri Kranj–Golnik ter Kranj–Preddvor). Specifično območje poselitve 
predstavljajo stara industrijska središča Škofja Loka ter naselja na območju Poljanske in Selške doline 
(Žiri in Železniki), ki potrebujejo boljšo prometno povezavo s Cerkljanskim in Idrijskim (navezava na  
Posočje). Ta bi odprla nove možnosti gospodarskega razvoja, predvsem manjših podjetij, lesne 
industrije in turizma. Na območju Zgornjesavske doline (občina Kranjska Gora), Bleda in Bohinja se 
krepi razvoj trajnostno naravnanih oblik turizma, kmetijstva in gozdarstva, obrti in storitvenih dejavnosti. 
Veliko oviro predstavlja nepretočna prometna povezava Bled–Bohinj, v poletnih mesecih pa tudi ozko 
grlo Karavanškega predora. 
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1.1.3. Prebivalci Gorenjske – vse starejši in bolj zaposleni 

 
V gorenjski statistični regiji živi 10 % prebivalstva Slovenije, kar regijo uvršča na četrto mesto med 
dvanajstimi statističnimi regijami. Julija 2019 je bilo v regiji 204.670 prebivalcev, od tega 12.150 (5,9 %) 
tujih državljanov (SURS, 2019). 
 
Poselitev je neenakomerna, saj v mestnih naseljih (Kranj, Jesenice, Tržič in Bistrica pri Tržiču, 
Radovljica in Lesce, Škofja Loka) živi 38 % prebivalcev Gorenjske (SURS, 2019). Prav razvojna os 
Jesenice–Radovljica–Kranj–Šenčur–Škofja Loka predstavlja največje zgostitveno jedro poselitve.  
 
Slika 5: Gostota poselitve po območjih naselij na Gorenjskem in v Sloveniji leta 2019 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Število prebivalcev na Gorenjskem je v zadnjih desetih letih (2009–2019) naraslo za 1,1 % oziroma 
2.275 oseb (v Sloveniji za 2,6 % oziroma 53.438 oseb). Za razliko od Slovenije je na Gorenjskem 
naravni prirast še vedno pozitiven, vendar se vsa leta znižuje in je bil leta 2018 le še 0,7 na 1000 
prebivalcev (v Sloveniji -0,4 na 1000 prebivalcev). Najvišji naravni prirast beležijo občine Gorenja vas -
Poljane, Škofja Loka in Železniki, negativen pa je bil leta 2018 v osmih gorenjskih občinah (Kranjska 
Gora, Bohinj, Bled, Radovljica, Jesenice, Naklo, Preddvor in Cerklje na Gorenjskem) (SURS, 2019). 
 
Selitveni prirast je bil leta 2018 prvič po letu 2009 pozitiven (4,3 na 1000 prebivalcev), je pa precej nižji 
od slovenskega povprečja, ki je 7,2 na 1000 prebivalcev. Največ prebivalcev se je leta 2018 priselilo v 
občine Preddvor, Jesenice in Radovljica, odselilo pa iz občin Gorje, Gorenja vas - Poljane in Železniki. 
Skupni prirast je bil leta 2018 na Gorenjskem 5,1 in v Sloveniji 6,8 na 1000 prebivalcev. V okvirih 
gorenjske regije je bil najvišji na območju občine Jesenice ter Mestne občine Kranj z okoliškimi občinami 
Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Radovljica, Naklo in Tržič (SURS, 2019). 
 
Grafikon 1: Prirast prebivalstva na Gorenjskem v letih 2000–2018 

 
Vir: SURS, 2019 
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Že od leta 2005 je starostna struktura prebivalcev Gorenjske neugodna, saj je več starega kot 
mladega prebivalstva. Gorenjski indeks staranja je po zadnjih podatkih 125,4 (slovenski 131,7), kar 
pomeni, da je na 100 prebivalcev, mlajših od 15 let, živelo 125 oseb, starih 65 let ali več (SURS, 2019).  
 
Mladih do 15 let je na Gorenjskem 16 %, 20 % je starih 65 in več let. Kljub naraščanju števila mladih (v 
zadnjih petih letih za 764 oseb), se indeks staranja hitro slabša, saj veliko bolj narašča število starejših 
(v zadnjih petih letih za 4.929 oseb). Znotraj regije obstajajo precejšnje razlike: na zgornjem Gorenjskem 
sta rast in starostna struktura manj ugodni, še posebej v Kranjski Gori (28 % starih 65 let in več), Bohinju 
in na Bledu. Najugodnejše razmerje med mladimi in starejšimi, z indeksom pod 100, imajo le občine 
Gorenja vas - Poljane, Šenčur in Železniki (SURS, 2019). 
 
Slika 6: Indeks staranja prebivalstva po območjih naselij na Gorenjskem in v Sloveniji leta 2019 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Tako za Slovenijo kot tudi za Gorenjsko je značilno, da se slabša tudi razmerje med aktivnimi in 
vzdrževanimi prebivalci. Koeficient starostne odvisnosti, ki kaže število starostno odvisnih prebivalcev 
(starih do 15 in nad 65 let) na 100 delovno sposobnih prebivalcev (starih od 15 do 64 let) se od leta 
2005 stalno povečuje, od 44,0 leta 2005 do 56,2 leta 2019. Gorenjske občine, ki imajo najvišji koeficient 
starostne odvisnosti so: Kranjska Gora (66,1), Bled (61,4), Žirovnica (60,5), Bohinj (60,3) in Preddvor 
(60,1) (SURS, 2019). 
 
Slika 7: Koeficient starostne odvisnosti po občinah na Gorenjskem in v Sloveniji leta 2019 
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Na Gorenjskem je pričakovana življenjska doba daljša od slovenskega povprečja, še zlasti pri 
moških. V letu 2017 je pri moških znašala 78,32 let in 83,98 let pri ženskah. Regija pozitivno odstopa 
tudi v naslednjih kazalnikih: najboljši telesni fitnes indeks in najnižji delež prekomerno prehranjenih 
otrok, nižja splošna umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Na tej osnovi bi lahko ocenili zdravje 
Gorenjcev kot boljše od slovenskega povprečja. Prebivalci Gorenjske vseh starostnih skupin sicer 
v povprečju pogosteje obiščejo zdravnika kot prebivalci Slovenije, redkeje pa se zdravijo v bolnišnicah. 
Povprečno število prvih kurativnih obiskov na primarni ravni je na Gorenjskem (2.222 na 1.000 
prebivalcev) višje kot v Sloveniji (1.971 na 1.000 prebivalcev), kar je lahko tudi odraz njihove boljše 
osveščenosti in priložnost za zgodnejše odkrivanje in zdravljenje. Delovno aktivno prebivalstvo je bolj 
obremenjeno s poškodbami pri delu, medtem ko je bolniški stalež na Gorenjskem med najnižjimi v 
Sloveniji. Po podatkih iz leta 2017 je povprečna bolniška odsotnost v Sloveniji trajala 15,6 dneva, v 
gorenjski regiji 14,4 dni (NIJZ, 2018).  
 

Preskrbljenost z zdravniki, zaposlenimi v zdravstvu, je na Gorenjskem (210 na 100.000 prebivalcev) 
slabša kot v povprečju v Sloveniji (302 na 100.000 prebivalcev), kar je verjetno posledica nižjega števila 
specialistov na sekundarni ravni. Stopnja preskrbljenosti s splošnimi/družinskimi zdravniki je blizu 
povprečja (Gorenjska 49,1, Slovenija 48,3 na 100.000 prebivalcev, vključeni tudi specializanti). 
Gorenjska ima 340 razpoložljivih bolniških postelj na 100.000 prebivalcev, kar je precej manj od 
slovenskega povprečja (449) (NIJZ, 2019).  
 

Zagotavljanje socialnega varstva, kamor sodi tudi skrb za tiste, ki potrebujejo varstvo in nego drugih ni 
zadovoljivo. Mreža storitev na Gorenjskem zagotavlja vsem upravičencem enake možnosti 
vključevanja, ne glede na kraj, v katerem bivajo. Organiziranih je več oblik pomoči, ki ne zadoščajo 
trenutnim potrebam in se bodo v prihodnje še povečevale. Institucionalno varstvo starejših izvajajo javni 
in koncesijski domovi za starejše. Na Gorenjskem je 6 javnih in 3 zasebni domovi za starejše, v 
katerih je skupaj 1.626 oskrbovancev (SSZ 2019). Upravičenci so predvsem osebe starejše od 65 let. 
Institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami, se ravno tako izvaja v javnih institucijah, 
organizirana je tudi pomoč na domu. Glede na dejstvo, da se populacija v regiji stara, je v naslednjem 
obdobju potrebno organizirati povečanje kapacitet predvsem v smislu domov oziroma skrbi za ostarele 
ter vzpostaviti dodatne programe (socialnovarstvene, zdravstvene).  
 

V regiji deluje več medgeneracijskih centrov, katerih namen je povezovanje starejših in mladih ter 
aktivno preživljanje časa, izmenjava izkušenj in medsebojno učenje in pomoč. Centri v svoje aktivnosti 
poleg starejših vključujejo tudi mlajšo generacijo. Večina centrov deluje v večjih urbanih središčih, vse 
večja potreba po njih se kaže tudi v manjših naseljih in na podeželju.    
 

Na Gorenjskem je 88 vrtcev (9 % vseh v Sloveniji), v katere je bilo v šolskem letu 2018/2019 vključenih 
8.554 otrok. Delež otrok, ki so vključeni v vrtec, se povečuje (od 58,6 % v šolskem letu 2006/2007 do 
78,2 % v šolskem letu 2018/2019), je pa nekoliko nižji kot v Sloveniji (80,5 % v šolskem letu 2018/2019) 
(SURS, 2019). 
 

Podrobnejši podatki glede 
strukture aktivnosti prebivalcev 
starih 15 let in več, na 
Gorenjskem jih je bilo leta 2018 
171.225, kažejo na to, da je bila 
med njimi dobra polovica 
zaposlenih (51,8 %), 3,5 % je bilo 
brezposelnih, 31 % upokojenih, 
8,7 % je bilo učencev, dijakov in 
študentov ter 5 % drugih 
neaktivnih. V zadnjih letih je sicer 
zaznati ugoden trend narašča-
nja števila zaposlenih v primer-
javi z brezposelnimi. Neugoden 
pa je podatek, da upada število 
učencev, dijakov in študentov, kar 
je tudi posledica manjše rodnosti 
in staranja prebivalstva (SURS, 
2018). 

Grafikon 2: Struktura aktivnosti prebivalcev, starejših od 15 let,  
na Gorenjskem in v Sloveniji leta 2018 

 
Vir: SURS, 2019 
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Izobrazbena struktura prebival-
cev Gorenjske se je v zadnjih 
letih izboljšala in je tudi v 
primerjavi s slovenskim povpreč-
jem nekoliko ugodnejša. Zmanj-
šuje se delež tistih brez izobrazbe 
ter z osnovnošolsko in srednje-
šolsko izobrazbo ter povečuje 
delež višje in visoko izobraženih. 
Leta 2018 je bilo na Gorenjskem 
brez izobrazbe 3 % starejših od 
15 let, 53,2 % jih je imelo srednje-
šolsko izobrazbo, 23,9 % pa višje 
ali visokošolsko izobrazbo 
(SURS, 2019). 

Grafikon 3: Izobrazbena struktura prebivalcev, starejših od 15 let,  
na Gorenjskem leta 2012 in 2018 

 
Vir: SURS, 2019 

 
Še ugodnejša je izobrazbena struktura zaposlenih. Leta 2018 je bilo brez izobrazbe le 0,6 % zaposlenih, 
56,1 % jih je imelo srednješolsko izobrazbo in 33,9 % višje ali visokošolsko izobrazbo (SURS, 2019). 
 
Glede na podatke zadnjih let je pričakovati, da se bosta delež in število prebivalcev, ki imajo največ 
osnovnošolsko izobrazbo še naprej zmanjševala, saj je med njimi kar 47,3 % upokojencev. Glede na 
podatke o številu študentov in diplomantov se bo ustavilo tudi naraščanje števila oseb z višje in 
visokošolsko izobrazbo. Število študentov z Gorenjske regije namreč upada, celo nekoliko bolj kot je 
značilno za Slovenijo. V šolskem letu 2011/12 jih je bilo 10.527 oziroma 10,1 % vseh v Sloveniji, v 
šolskem letu 2018/2019 pa jih je bilo skoraj tretjino manj (7.199 oziroma 9,5 % vseh v Sloveniji). Od teh 
jih je 65,4 % študij obiskovalo v Ljubljani, 23,2 % na fakultetah, ki so na Gorenjskem, 5 % v Kopru in 
Portorožu in 4 % v Mariboru. Tudi število diplomantov upada. Leta 2012 je Gorenjska regija imela 10,2 
diplomanta terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev, leta 2018 pa 7,7 (SURS, 2019). 
 
Brezposelnost na Gorenjskem se manjša. Od decembra 2012, ko je bila stopnja registrirane 
brezposelnosti 9,9 %, se je skoraj prepolovila. V avgustu 2019 je bila 4,9 %, kar je nižje tudi od 
slovenskega povprečja (7,4 %). Najvišja je bila v Mestni občini Kranj (6,2 %) in v občini Tržič (5,6 %), 
najnižja pa v občinah Jezersko (2,8 %), Žiri (2,8 %), Gorenja vas - Poljane (3 %) in Železniki (3 %) 
(ZRSZ, 2019). 
 
Septembra 2019 je bilo na 
Gorenjskem skupaj 4.571 
brezposelnih, kar je 6,6 % vseh v 
Sloveniji. Med njimi je bilo 1.893 
dolgotrajno brezposelnih (41,4 %), kar 
je precej ugodnejši podatek od 
povprečja za Slovenijo, ki je bilo 
septembra 54,3 %. Dolgotrajno 
brezposelni so bili večinoma starejši 
od 50 let. Mladih do 29 leta je bilo 
skupaj 808 (17,7 %), kar je enako 
slovenskemu povprečju. Več kot 
polovica vseh jih je imela 
srednješolsko izobrazbo, 6 % višje ali 
visokošolsko izobrazbo in 29,8 % 
največ dokončano osnovno šolo. 
Dobra tretjina (1.634) brezposelnih je 
bila iz Mestne občine Kranj (ZRSZ, 
2019). 
 
 

Slika 8: Število registrirano brezposelnih in delež po 
starostnih skupinah po občinah na Gorenjskem, septembra 
2019 
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Grafikon 4: Struktura registrirano brezposelnih oseb na Gorenjskem in v Sloveniji leta 2019  

 
Vir: ZRSZ, 2019 

 
 

1.1.4. Gorenjsko gospodarstvo – z veliko priložnostmi 
 
Na Gorenjskem je več delovno aktivnih prebivalcev kot je delovnih mest, oboje pa v zadnjih letih 
narašča. Leta 2018 je bilo delovno aktivnih Gorenjcev 90.022, če odštejemo kmete pa 88.346, kar je 
13,76 % več kot leta 2012. Istega leta je bilo na Gorenjskem 77.543 delovnih mest oziroma 75.872 brez 
upoštevanja kmetov, kar je 16,9 % več kot leta 2012. 84,9 % teh delovnih mest so zasedali Gorenjci, 
11.457 oseb pa je na delo prihajalo iz drugih slovenskih regij (SURS, 2019). 
 

Delež delovno aktivnih oseb, ki imajo delovno mesto v občini ali regiji prebivališča, je iz leta v leto manj. 
Leta 2018 je 23.931 prebivalcev Gorenjske oziroma 27,1 % delovno aktivnih odhajalo na delo izven 
regije, največ v osrednjeslovensko regijo. Na Gorenjsko je iz drugih regij prihajalo na delo 11.457 oseb. 
Indeks delovne migracije na Gorenjskem je bil leta 2012 83,6, leta 2018 pa 85,9. Občine Cerklje na 
Gorenjskem, Žiri in Kranj in Naklo so občine na Gorenjskem, ki imajo indeks delovne migracije nad 100, 
kar pomeni več delovnih mest kot delovno aktivnih prebivalcev. V drugih občinah je več delovno aktivnih 
prebivalcev, kot je na voljo delovnih mest (SURS, 2019). 
 
Slika 9: Indeks delovne migracije po občinah na Gorenjskem in v Sloveniji leta 2018 

 

 

 

 

 

 
Plače na Gorenjskem so na ravni slovenskega povprečja. Leta 2018 je bila povprečna neto plača 
zaposlenega na Gorenjskem 1.091,38 evrov, v Sloveniji pa 1.092,74 evrov. Najvišje plače so bile v 
Osrednjeslovenski regiji, višje od plač na Gorenjskem pa še v Jugovzhodni Sloveniji. Glede na dejavnost 
so bile po podatkih za avgust 2019 na Gorenjskem povprečne neto plače najvišje na področju oskrbe z 
električno energijo, plinom in paro (1.450 evrov), v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.375 evrov) 
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ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.372 evrov). Najnižje so bile v gradbeništvu (835 
evrov) in gostinstvu (858 evrov) (SURS, 2019). 
 
Na Gorenjskem prevladujejo delovna mesta v storitvenih dejavnostih. Leta 2018 je bil delež 
zaposlenosti v storitvenih dejavnostih 56,7 %, v kmetijstvu je bilo zaposlenih 6,1 %, v industriji pa 
37,2 %.  Primerjava zaposlenosti po dejavnostih v letih 2012 in 2017 kaže na upadanje zaposlenih v 

gradbeništvu in v kmetijstvu. Število zaposlenih se je najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih (kjer je 

skupaj zaposlenih 29,3 %) ter v trgovini, gostinstvu in prometu (SURS, 2019). 

 

Tabela 3: Primerjava spremembe zaposlenosti po dejavnostih v letih 2012 in 2017 na Gorenjskem 
 

 
 

Vir: SURS, 2019 

 
Na Gorenjskem število poslovnih subjektov narašča, od leta 2012 do 2018 za 13,5 % oziroma z 
18.006 na 20.8223, vendar nekoliko manj kot v Sloveniji, kjer je bil porast 14,9 %, skupaj pa je bilo leta 
2018 215.354 poslovnih subjektov (AJPES, 2019). 
 
Decembra 2018 je bilo na Gorenjskem 10.213 samostojnih podjetnikov (10,9 % vseh v Sloveniji) in 
5.945 gospodarskih družb (8,2 % vseh v Sloveniji), od tega  85,2 % mikro, 12,6 % malih, 1,5 % srednje 
velikih in 0,7 % velikih družb. V gorenjskih gospodarskih družbah je bilo leta 2018 45.873 zaposlenih 
(9,1 % vseh v Sloveniji), ki so ustvarili več kot 7,2 milijonov prihodkov  (7,2 % vseh v Sloveniji) in 6,8 
milijonov evrov odhodkov (7,1 % vseh v Sloveniji). V istem letu so gospodarske družbe Gorenjske regije 
izkazale 323.663 tisoč evrov neto čistega dobička, Gorenjska regija pa ni izboljšala neto čistega 
pozitivnega poslovnega izida. K povečanju neto čistega pozitivnega poslovnega izida so najbolj 
prispevale družbe iz Osrednjeslovenske regije, Obalno-kraške regije in iz Jugovzhodne Slovenije 
(AJPES, 2019). 
 

Tudi neto dodana vrednost na zaposlenega je pod slovenskim povprečjem. Družbe na Gorenjskem so 
leta 2018 ustvarile 1.963 milijonov evrov neto dodane vrednosti, kar je 41 % več kot leta 2012 (1.396 
milijonov evrov) in 8,8 % vse v Sloveniji. Neto dodana vrednost na zaposlenega na Gorenjskem je 
znašala 42,8 tisoč evrov, 16,62 % več kakor leta 2012. Neto dodana vrednost na zaposlenega na ravni 
države je znašala 44,4 tisoč evrov, kar je bilo 16,8 % več kot leta 2012 (AJPES, 2019). 
 

Na Gorenjskem je še vedno najpomembnejše področje predelovalne dejavnosti. Ta je v 
gospodarskih družbah v letu 2018 zaposlovala 22.579 delavcev in ustvarila 3.485 milijonov evrov 
prihodkov (48,3 %). Največ družb je na Gorenjskem registriranih na področju trgovine, vzdrževanja in 
popravila motornih vozil (21,3 % vseh družb na Gorenjskem). Največ neto čistega dobička so ustvarile 
družbe predelovalne dejavnosti, največ neto čiste izgube pa kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti (AJPES, 2019). 
 

 

število % število %

Skupaj dejavnosti 78.042 100,0% 84.009 100,0% 5.967

A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 5.343 6,8% 5.161 6,1% -182

BCDE  Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija 24.106 30,9% 25.987 30,9% 1.881

C Predelovalne dejavnosti 22.787 29,2% 24.620 29,3% 1.833

F Gradbeništvo 5.319 6,8% 5.226 6,2% -93

GHI Trgovina, gostinstvo, promet 18.172 23,3% 19.710 23,5% 1.538

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 1.412 1,8% 1.828 2,2% 416

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1.263 1,6% 1.412 1,7% 149

L Poslovanje z nepremičninami 408 0,5% 496 0,6% 88

MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge posl. dejavnosti 7.053 9,0% 7.553 9,0% 500

OPQ Uprava in obramba, obv. soc. varnost, izob., zdravstvo 12.502 16,0% 13.322 15,9% 820

RSTU Druge dejavnosti 2.464 3,2% 3.315 3,9% 851

A Kmetijstvo 5.343 6,8% 5.161 6,1% -182

B-F Industrija 29.425 37,7% 31.213 37,2% 1.788

G-Q Storitve 43.274 55,4% 47.636 56,7% 4.362

2012 2017 Sprememba 

v obdobju

2017-2012
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Grafikon 3: Ekonomska struktura gospodarskih družb na Gorenjskem po dejavnostih, leta 2018  
 

 
Vir: AJPES, 2018 

 

Gorenjska je leta 2017 ustvarila 3.276 milijonov evrov bruto dodane vrednosti, kar pomeni 8,8 % na 
nacionalni ravni in za 687 milijonov evrov več kot leta 2012. Največji delež bruto dodane vrednosti so 
leta 2017, enako kot je značilno za Slovenijo, ustvarile predelovalne dejavnosti (32,9 %) ter trgovina, 
gostinstvo in promet skupaj (22,8 %). Najmanjši delež so ustvarile dejavnosti kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva (2,1 %), finančne in zavarovalniške dejavnosti (2,3 %) ter informacijske in komunikacijske 
dejavnosti (2,4 %) (SURS, 2019). 
 
Tabela 4: Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah po dejavnostih na Gorenjskem leta 2017 
 

 
 

Vir: SURS, 2019 

 

Bruto domači proizvod na Gorenjskem narašča. BDP na prebivalca Gorenjske je leta 2017 znašal 
18.507 evrov (12.706 evrov leta 2005, 14.610 evrov leta 2012), kar predstavlja 88,9 % na ravni Slovenije 
(83,3 % leta 2012). Vrednost BDP je bila 3.769 milijonov evrov, kar pomeni 8,8 % na nacionalni ravni. 
BDP na Gorenjskem narašča celo nekoliko bolj, kot je povprečje za Slovenijo. V petletnem obdobju 
2012–2017 je bil gorenjski indeks rasti BDP 126,3, slovenski pa 119,2 (SURS, 2019). 
 

 

 

Mio EUR Struktura po 

dejavnostih 

(%)

Delež v 

SLoveniji 

(SLO = 100%)

Skupaj dejavnosti 3.276 100,0 8,8

A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 68 2,1 9,2

BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija 1.143 34,9 11,2

C Predelovalne dejavnosti 1.078 32,9 12,2

F Gradbeništvo 159 4,9 7,8

GHI Trgovina, gostinstvo, promet 746 22,8 9,7

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 79 2,4 5,1

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 74 2,3 5,2

L Poslovanje z nepremičninami 275 8,4 9,9

MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge posl. dejavnosti 224 6,9 5,9

OPQ Uprava in obramba, obv. soc. varnost, izob., zdravstvo 422 12,9 6,9

RSTU Druge dejavnosti 86 2,6 8,7
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Gorenjska je s svojimi naravnimi danostmi, kulturno dediščino ter dogodki in aktivnostmi, ki jih ponuja, 
pomembna turistična destinacija, kjer v zadnjih letih število turistov skokovito raste. Samo v 
obdobju 2017–2018 je bil porast nočitev na Gorenjskem kar 28,2 % (v Sloveniji 24,6 %). Leta 2018 je 
Gorenjsko obiskalo 1.393.916 turistov (všteti so gostje, ki vsaj enkrat prenočijo), kar je 22,8 % vseh 
turistov v Sloveniji in dvakrat več kot leta 2012 (650.220 turistov). Število prenočitev je iz 1.670.653 leta 
2012 zraslo na 3.413.905 leta 2018 in predstavlja 21,8 % vseh turističnih nočitev v Sloveniji. V vseh 
gorenjskih občinah prevladujejo turisti iz tujine. Leta 2018 so skupaj na Gorenjskem ustvarili 2.851.184 
nočitev (83,5 % vseh nočitev turistov), kar je pomenilo 25,5 % delež na ravni Slovenije (SURS, 2019). 
 
Po podatkih iz leta 2017, ko je Gorenjsko obiskalo 1.126.577 turistov, je bilo največ Nemcev (12,6 %), 
Italijanov (9,4 %), Korejcev (8,9 %) in Britancev (5,6 %), je pa krog držav, iz katerih prihajajo, vsako leto 
širši (SURS, 2019). 
 
Nadaljuje se trend krajšanja dobe 
bivanja turistov. Leta 2018 so na 
Gorenjskem bivali povprečno 2,4 
dni (v Sloveniji 2,6 dni), za kar so 
imeli na voljo 27.420 stalnih ležišč, 
od tega največ v hotelih (28,7 %) in 
kampih (22,9 %). Zasedenost ležišč 
je največja v poletnih in zimskih 
mesecih, se pa sezona podaljšuje 
tudi v spomladanske in jesenske 
mesece (SURS, 2019). 
 

Gorenjska je tudi priljubljena de-
stinacija za enodnevne obiske 
oziroma izletniški turizem. Gore, 
jezera, slapovi in soteske, zimska 
športno-rekreacijska središča, 
mnoge kulturne zanimivosti in stara 
mestna jedra s prireditvami ter 
dobra prometna povezanost priva-
bljajo številne dnevne obiskovalce. 
 

Slika 10:  Število prenočitev turistov po občinah na 
Gorenjskem leta 2018 

 

Kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti ohranjata gorenjsko podeželje aktivno. Po podatkih iz leta 
2016 je na Gorenjskem v lasti kmetijskih gospodarstev 83.813 hektarov zemljišč, od tega kar 60 % 
obsega gozd (50.558 hektarov), 38 % je kmetijskih zemljišč (32.145 hektarov, od tega je 1.666 hektarov 
zemljišč v zaraščanju in neobdelanih kmetijskih zemljišč) ter 1,3 % nerodovitnih zemljišč (1.100 
hektarov). Leta 2016 je bilo na Gorenjskem 4.398 kmetijskih gospodarstev, ki so imela v lasti 31.391 
hektarov kmetijskih zemljišč v uporabi in 49.631 glav živine. To je predstavljalo 6,3 % vseh slovenskih 
kmetijskih gospodarstev, 6,6 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi in 9,0 % glav živine v Sloveniji. Od 
kmetijskih zemljišč v uporabi je 72,5 % površin trajnih travnikov in pašnikov, 23,8 % je bilo njiv in 1,3 % 
trajnih nasadov - sadovnjakov. Na njivah so prevladovali krmne rastline, žita (pšenica, pira, ječmen) in 
krompir. Od živine je bilo največ goveda (49.631), 2.450 je bilo prašičev, 1.605 konj in 14.009 drobnice. 
Velik porast je zabeležen pri perutnini, kjer je število od leta 2010 (37.961) zrasla na 92.739 živali v letu 
2016. 135 kmetijskih gospodarstev se je ukvarjalo s pridelavo zelenjadnic, sadik, jagod in zelišč, kar je 
predstavljalo 8,7 % vseh v Sloveniji (SURS, 2019).  
 
2.343 kmetijskih gospodarstev na Gorenjskem je imelo leta 2016 v lasti manj kot 5 hektarov kmetijskih 
zemljišč v uporabi, 1.113 kmetijskih gospodarstev je bilo večjih od 10 hektarov in le 18 večjih od 50 
hektarov. 7,3 % oziroma 171 je bilo kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem, kar je 9,2 % od 
vseh v Sloveniji (SURS, 2019). 
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1.2. Opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije  

 

1.2.1. Prednosti 
 

• Visoka kakovost življenja v regiji,  

• izobrazbena raven prebivalstva je nad slovenskim povprečjem, 

• ugodni kazalniki zdravja in gibanja v primerjavi z drugimi regijami, 

• dobri gospodarski kazalniki in nizka brezposelnost, 

• dinamična, v razvoj usmerjena podjetja, 

• uveljavljene lokalne blagovne znamke izdelkov višje kakovosti in pestrost dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah,  

• aktivno ohranjanje kulturne dediščine in rokodelskih znanj območja, 

• varno in stabilno okolje, 

• zdravo in čisto življenjsko okolje,  

• dobri pogoji za pridelavo hrane višje kakovosti,  

• bogati vodni viri, 

• gozdovi in njihov velik potencial, 

• bogate in ohranjene naravne danosti (Natura 2000, lega v edinem nacionalnem parku (TNP), 

• ugodna geostrateška lega,  

• regija z mednarodnim letališčem, 

• uveljavljene turistične destinacije, 

• več prepoznavnih, tudi mednarodnih prireditev,  

• dober dostop do širokopasovnega omrežja na pretežnem delu Gorenjske. 

 
 

1.2.2. Slabosti 
 

• Neugodna demografska struktura, 

• stanovanjska problematika mladih,  

• neskladje na trgu dela, ni permanentnega spremljanja in načrtovanja kadrovskih potreb (in 
kompetenc), pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra, 

• Gorenjska je slabše preskrbljena z zdravstvenim osebjem, kot je v povprečju Slovenija, 

• nedorečeno stanje glede regijske bolnišnice, 

• prenizka dodana vrednost izdelkov in storitev, zaradi večinske proizvodnje polproizvodov, 
preveč odvisno gospodarstvo, 

• premajhno število podjetij, ki načrtno vlagajo v R & R, patente in inovacije,  

• pomanjkljivo podporno okolje (tehnološki parki, inkubatorji, kreativni in izdelovalni centri …), 

• razdrobljena in relativno slaba povezanost turistične ponudbe,  

• pomanjkanje integralnih turističnih proizvodov, ki bi temeljili na butičnih doživetjih, 

• mestoma nerazvita infrastruktura za usmerjanje obiskovalcev in razbremenjevanje že 
preobremenjenih lokalitet 

• neobstoj regionalnega prostorskega načrta, 

• slaba razvitost in organiziranost javnega prevoza,  

• zastarela železniška infrastruktura in propadajoče železniške postaje, 

• skromen obseg lokalnih kolesarskih poti, 

• prometna obremenjenost alpskih dolin, visokih planot in gorskih prelazov, 

• razdrobljeno reševanje ravnanja z odpadki, 

• nesmotrna raba in pozidava kmetijskih zemljišč, 

• razdrobljeno lastništvo kmetijskih in gozdnih površin, 

• majhna prehranska samooskrba, 

• neurejeno upravljanje z naravnimi vrednotami.  
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1.2.3. Nevarnosti 
 

• Beg usposobljenih strokovnjakov iz regije,  

• pomanjkanje kakovostnih delovnih mest,  

• staranje prebivalstva in nizka demografska rast,  

• pomanjkanje delovne sile, nezmožnost zagotavljanja kakovostnih kadrov,  

• bolezni sodobnega časa (stres, poklicna izgorelost, depresija, demenca …), 

• nepredvidljive posledice klimatskih sprememb in počasno prilagajanje nanje, 

• naravne nesreče, 

• neusklajeni urbanistični, prostorski in razvojni dokumenti, 

• premajhno sodelovanje med strokami (kmetijstvo, okolje, urbanizem …), 

• prekomerni pritisk turizma na infrastrukturo in naravno okolje (razvoj območij konflikta med 
turizmom in lokalnim prebivalstvom),  

• ne-trajnostna raba naravnih virov, 

• nenadzorovano širjenje invazivnih vrst,  

• posegi na I. kmetijska območja – izguba zemljišč za pridelavo hrane,  

• uničevanje stavbne in kulturne dediščine,  

• počasno urejanje infrastrukture in krčenje javnih storitev na podeželju, 

• krčenje EU razvojnih sredstev (Gorenjska znotraj Kohezijske regije Zahodna Slovenija). 

 
  

1.2.4. Priložnosti 

 
• Prilagajanje demografskim spremembam,  

• koordinirano povezovanje šolstva in gospodarstva, 

• razvoj večgeneracijskih središč, vseživljenjsko izobraževanje in karierna orientacija, 

• lokalna samooskrba (hrana, energija, produkti široke potrošnje …),  

• pospešena usmerjenost gospodarstva v proizvode in predvsem storitve z visoko dodano  
vrednostjo,  

• nadgradnja podpornih mehanizmov za inovativna podjetja, vključno s finančnimi shemami 
ter inštrumenti za povezovanje znanosti in gospodarstva in inštrumenti za dvig znanj, 

• krepitev podpornih podjetniških vsebin, 

• spodbujanje krožnega in družbeno odgovornega gospodarstva, 

• razvoj programov za spodbujanje investicij,  

• usmerjenost EU v zniževanje okolijskih tveganj, priložnost za inovativne proizvode in 
storitve,  

• trajnostna mobilnost, ureditev javnega prevoza, multimodalnost, 

• razvoj letališč,  

• oblikovanje močnih edinstvenih turističnih produktov, ki temeljijo na doživetjih in zgodbah,  

• spodbude za dvig kakovosti turistične ponudbe (dodatna izobraževanja turističnih, 
delavcev, spodbujanje mladih za delo v turizmu, trajnostni certifikati),  

• trend sonaravnega butičnega turizma, 

• enakomerna razporeditev turističnih tokov (časovno in prostorsko), 

• revitalizacija ali renaturacija degradiranih površin, 

• aktivno ohranjanje in upravljanje kulturne dediščine,  

• les in voda kot strateški lastni surovini, 

• ohranjena biotska raznovrstnost, 

• povezovanje tradicionalnih znanj s sodobnimi smernicami, digitalizacija, 

• razvoj podeželskih območij, da bodo atraktivna tudi za mlade družine,  

• regionalni prostorski načrt. 
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2. RAZVOJNI POLOŽAJ REGIJE V SLOVENSKEM IN 
MEDNARODNEM PROSTORU  

 
 
Gorenjska se kot razvojna regija na ravni NUTS 3 primerja in konkurira z najuspešnejšimi slovenskimi 
regijami, tako v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija, katere sestavni del je, kot z najbolj razvitima 
regijama v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (Jugovzhodno Slovenijo, Savinjsko). Poznati moramo 
tudi dogajanja v sosednjih regijah EU na avstrijskem Koroškem (Celovec/Klagenfurt, Beljak/Villach, 
Spodnja Koroška/Unterkärnten) in v Furlaniji – Julijski krajini (Videm/Udine) ter v EU nasploh.  
 
Najpogosteje uporabljen kazalnik za ugotavljanje razvitosti regij je BDP na prebivalca. In če je izražen 
v standardih kupne moči (SKM) na prebivalca, omogoča tudi mednarodne primerjave regij (vir: UMAR). 
 
Gorenjska po razvitosti zaostaja za slovenskim povprečjem in povprečjem EU (leta 2017 dosega 
___ % BDP EU 28, merjeno v SKM na prebivalca) in ima več kot 1,5-krat nižji BDP od sosednjih 
italijanskih in avstrijskih regij. Znotraj kohezijske regije Zahodna Slovenija je Gorenjska daleč najmanj 
razvita regija. Ne gre prezreti, da je razvojni položaj dveh regij (Jugovzhodne Slovenije (Novo mesto), 
Savinjske (Celje), ki sta uvrščeni v manj razvito vzhodno kohezijsko regijo, po BDP višji od gorenjskega 
(Eurostat, Regional statistics, 2019). 
 
Tabela 5: Primerjava razvojnih kazalnikov Gorenjske in konkurenčnih regij  

 

 Viri: Eurostat, Regional statistics (podatki v pridobivanju) 

 

Na ostalih področjih (demografija, izobrazba, zaposlenost) pa Gorenjska dosega ali celo presega 
povprečje konkurenčnih regij in države. S tega vidika bi Gorenjska morala tudi v prihodnje izkoristiti svoj 
človeški in tudi naravni kapital za približevanje sosednjim regijam tudi na področju gospodarske moči.  
 
Tako geografsko kot poslovno okolje je za regije, s katerimi se primerjamo, zelo enakovredno in 
primerljivo (izjemi sta Trst in Koper zaradi obmorske lege), zato Gorenjska lahko svoje konkurenčne 
prednosti išče zgolj znotraj sebe ter v hitrem odzivu in ustrezni umestitvi v zunanji, širši (globalni) prostor.  

Površina 

(km2)

Število 

prebivalcev,

 2018

Gostota 

poselitve 

(pb/km2), 

2018

Indeks 

staranja, 

2019

Delež 

prebivalcev 

starih 

25-64 let s 

terciarno 

izobrazbo, 

2018

Stopnja 

delovne 

aktivnosti, 

2017

(SURS vir za 

NUTS 3)

Indeks 

delovne 

migracije, 

2018

(SURS vir za 

NUTS 3)

BDP/ 

prebivalca

 v EUR, 

2017

NUTS 2 Zahodna Slovenija 7.839 977.163 124,7 125,1 34,6 64,3 112,2 24.919

NUTS 3 Gorenjska 2.137 203.636 95,3 125,4 31,0 65,6 85,9 18.507

NUTS 3 Goriška 2.325 117.260 50,4 151,1 29,6 63,7 93,5 19.131

NUTS 3 Osrednje-slovenska 2.334 542.306 232,4 115,1 38,1 64,1 128,6 29.371

NUTS 3 Obalno-kraška 1.043 113.961 109,3 150,3 29,8 63,1 98,4 21.242

NUTS 2 Vzhodna Slovenija 12.432 1.089.717 87,7 138,0 28,7 60,2 89,6 17.144

NUTS 3 Primorsko-notranjska 1.456 52.334 35,9 134,3 28,1 65,4 72,4 15.005

NUTS 3 Jugovzhodna Slovenija 2.675 142.819 53,4 114,1 27,1 64,6 90,3 20.467

NUTS 3 Savinjska 2.301 254.760 110,7 127,3 26,5 62,6 95,4 19.045

NUTS 3 Posavska 968 75.359 77,9 138,6 25,1 62,3 77,0 17.326

NUTS 3 Podravska 2.170 322.058 148,4 148,9 27,2 57,6 96,7 16.840

NUTS 3 Zasavska 485 57.061 117,7 143,9 24,5 61,0 59,2 10.910

NUTS 3 Koroška 1.041 70.550 67,8 140,7 24,7 58,9 87,6 16.561

NUTS 3 Pomurska 1.335 11.776 8,8 166,8 22,1 53,6 89,5 13.978

NUTS 2 Kärnten/

Avstrijska Koroška

9.538 560.898 58,8 158,9 30,6

NUTS 3 Klagenfurt-Villach/ 

Celovec-Beljak

2.030 286.579 141,2 156,6

NUTS 3 Unterkärnten/ Spodnja 

avstr. Koroška

3.376 149.930 44,4 154,5

NUTS 2 Friuli-Venezia Giulia/

Furlanija Julijska krajina

7.858 1.215.538 154,7 212,2 21,1

NUTS 3 Udine 4.904 529.381 107,9 217,6

EU28 4.475.757 512.379.225 114,5 126,8
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3. VIZIJA RAZVOJA REGIJE in RAZVOJNA SPECIALIZACIJA 
 
 
Prebivalci Gorenjske so naš najpomembnejši razvojni potencial, srečno in zadovoljno življenje pa naša 
ciljna naravnanost. Z namenom doseganja tega smo si zadali vizijo razvoja regije, ki je:  

 
Visoka kakovost bivanja za vse generacije v povezani, 
energetsko varčni in čisti alpski regiji! 
 
 
 
Vizijo bomo dosegli z vlaganjem: 
 

• v in za ljudi,  
 

• v okoljsko, prometno in podjetniško infrastrukturo, 
 

• za nizkoogljično družbo, 
 

• v nove tehnologije.  
 
 

 
Razvoj gorenjske regije mora slediti načelom trajnostnega razvoja v njegovem najširšem pomenu, t.j. 
zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. Da 
bomo mi in tudi naši zanamci rekli: »Gorenjska – tu želim živeti, delati in se igrati!« 
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4. STRATEŠKI RAZVOJNI CILJI IN RAZVOJNE SMERNICE 
REGIJE 

 
 
4.1. Celosten razvoj in upravljanje 

regionalno prostorsko načrtovanje, celostni teritorialni pristopi, razvoj podeželja, povezovanje in 

sodelovanje regijskih akterjev itd.  

 
Regionalna politika po letu 2020 mora ostati politika za vse regije, ne glede na stopnjo razvitosti. 
Predpogoj za razvoj regij pa je zagotovljeno zadostno in stabilno financiranje ter sodelovanje in 
povezovanje vseh ključnih deležnikov že v fazi razvojnega načrtovanja. Potrebna je krepitev 
regionalnega razvoja, regionalnih pristopov, instrumentov celostnih teritorialnih pristopov 
evropske kohezijske politike, celosten razvoj funkcionalnih območij, razvoj obmejnih območij 
ter ohranjanje poselitve, kar narekuje sledeče pristope in razvojne smernice: 

 

Povezovanje in sodelovanje regijskih akterjev 
 

Regionalna razvojna agencija (BSC, SORA, RAGOR) deluje kot povezovalni člen med občinami, 
gospodarstvom in nevladnim sektorjem ter nudi podporo delovanju ključnih teles v regiji: Sveta 
gorenjske regije, Razvojnega sveta gorenjske regije in odborov Razvojnega sveta gorenjske regije. Za 
večjo učinkovitost in koordiniran razvoj regije je potrebna okrepitev regionalnega razvoja, vloge njegovih 
nosilcev in vzpostavitev stabilnega okolja. Krepiti je treba obstoječe in vzpostavljati nove regionalne 
pristope (regionalno in prostorsko načrtovanje, regijsko podporno okolje, regijska štipendijska in 
garancijska shema, celostne prometne strategije, inovacijske strategije, regijski center za upravljanje 
mobilnosti, regijsko povezovanje turistične ponudbe …) in s tem preprečiti stihijski razvoj zaradi 
nepovezanosti in nesodelovanja. Kot izredno pomembno se kaže tudi sodelovanje znotraj Kohezijske 
regije Zahodna Slovenija, v okviru katere deluje Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija in 
kjer so razvojne regije: Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška, pripravile izhodiščne 
poudarke o prihodnjem razvoju, ki predstavljajo podlago za pripravo Strategije razvoja Kohezijske regije 
Zahodna Slovenija.5  
 
Regionalno prostorsko načrtovanje 
 

Na področju prostorskega načrtovanja novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) opredeljuje regionalni 
nivo planiranja, ki bi zapolnil vrzel med nacionalnim in lokalnim prostorskim načrtovanjem. Na regijskem 
nivoju se kažejo potrebe po pripravi regijskih prostorskih načrtov predvsem z namenom racionalne rabe 
prostora in virov.  

 
Ohranjanje tradicionalne poselitve 
 

Ohranjanje značilne morfologije naselij in spodbujanje njihovega notranjega razvoja ter hkrati aktivno 
ohranjanje bogate kulturne dediščine.  
Tradicionalna znanja, trajnostni načini dela in življenja ter uravnoteženo sobivanje človeka in narave se 
izgubljajo zaradi različnih razvojnih pritiskov, kot so intenzivno izkoriščanje naravnih virov, 
industrializacija kmetijstva, zaraščanje površin, pozidava zemljišč. Težnja je vzdrževati tradicionalno 
podobo krajine, ohraniti značaj prostora in pomembne elemente kulturne krajine (npr. kozolci, vodnjaki, 
travniški sadovnjaki), ob hkratnem sonaravnem razvoju krajine, s poudarkom na funkcionalni 
učinkovitosti in privlačnosti območja. 
 
Krepitev lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost  
 

V programskem obdobju 2007–2013 sta bili na območju gorenjske regije, z namenom izvajanja 
lokalnega razvoja, vzpostavljeni dve lokalni akcijskih skupini: LAS Gorenjska košarica in LAS Loškega 
pogorja. V programskem obdobju 2014–2020 se je v okviru obeh LAS-ov izvajal pristop Lokalni razvoj, 
ki ga vodi Skupnost (ang. Community Led Local Development, kratica: CLLD) in sicer v okviru treh 

 
5 Izhodišča za Strategijo razvoja KRZS 2030, številka 3030-38/2019, z dne 5. 4. 2019 
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evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.  
CLLD mehanizem je edinstven pristop k razvoju območij po sistemu »od spodaj navzgor« in kot tak 
pomembno prispeva k aktivaciji lokalnega prebivalstva za skupno načrtovanje in odločanje o razvoju po 
načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. V mehanizem se v prihodnje vključi vse ESI sklade- 
Evropski strukturni in investicijski skladi, vključno z ESS(+) – Evropski socialni sklad plus, ki v obdobju 
2014–2020 niso bili vključeni. Zagotovi se, da na Gorenjskem lokalni akcijski skupini nadaljujeta 
izvajanje lokalnega razvoja, da je z ukrepom lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost pokrita celotna Gorenjska 
in da se njuna vloga v prihodnjem programskem obdobju še okrepi. Nadaljnjo krepitev regionalnega 
razvoja je potrebno doseči tudi s povezovanjem lokalnih akcijskih skupin znotraj Gorenjske in tudi 
navzven skozi ukrep sodelovanja lokalnih akcijskih skupin.  
 
Izvajanje celostnih teritorialnih pristopov  
 

Celostni teritorialni pristop (CTN) je orodje za izvajanje teritorialnih strategij na celosten način. Krepi 
povezanost akterjev, medsektorsko sodelovanje, omogoča kombiniranje prednostnih osi ter 
kombiniranje sredstev iz različnih ESI skladov enega ali več OP. V perspektivi 2014–2020 se je z 
mehanizmom CTN izvajal urbani razvoj, na Gorenjskem v okviru Strategije trajnostnega razvoja Mestne 
občine Kranj. Potreba po izvajanju CTN pa obstaja v širšem prostoru, na nivoju širših urbanih kot tudi 
zavarovanih območij. Predlagamo, da se mehanizem razširiti tudi na druga urbana območja (Škofja 
Loka, Jesenice, Radovljica, Tržič), Triglavski narodni park in območje zavarovane kulturne in naravne 
dediščine. 
 

• Urbano središče regije  
 

Vlogo regijskega središča znotraj gorenjske regije opravlja Kranj. Tu so koncentrirane javne 
službe, upravne, izobraževalne in kulturne ustanove ter ključne poslovno-storitvene dejavnosti, 
ki oskrbujejo prebivalce vse gorenjske regije. Smer razvoja in želeni prihodnji položaj Mestne 
Občine Kranj je opredeljen v okviru Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj do leta 
2023. Poleg tega so še posebej pomembne dejavnosti za krepitev Kranja kot regijskega 
središča. Te morajo težiti k trajnostnemu urbanemu razvoju in vzpostavitvi vseh funkcij, ki jih 
ima sedež pokrajine in jih prebivalci regije potrebujejo (upravne, znanstveno-izobraževalne, 
finančne, poslovne, zdravstvene, prometne …). 6  Mestna občina Kranj je v sodelovanju z 
ostalimi mestnimi občinami za obdobje 2021–2027 opredelila nabor razvojnih potreb z vidika 
mestnih občin na področju državnih projektov in projektov mestnih občin.7 

 
 

• Triglavski narodni park 
 

Uvedba mehanizma CTN za območje Triglavskega narodnega parka (TNP) za celovito izvajanje 
med seboj povezanih ukrepov iz upravljavskega načrta8, ki so umerjeni v varstvo narave in 
zagotavljanje trajnostnega razvoja na območju TNP in vseh parkovnih občin. Ukrepi se trenutno 
izvajajo prepočasi oziroma se tisti, ki se nanašajo na vse parkovne občine, sploh ne. Za 
izvedljivost ukrepov je nujno upoštevanje in usklajevanje obstoječih ureditvenih, razvojnih 
dokumentov in struktur.  

 

 

 

  

 
6 Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2014–2023 z elementi urbanega razvoja 
7 Razvojne potrebe mestnih občin po ciljih politik EKP 2021–2027, maj 2019 
8 Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025, april 2016 
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4.2. Pametna Gorenjska 

razvoj in inovacije, podjetništvo, digitalizacija, turizem, kreativne industrije, izobraževanje in trg dela  
 
Regija bo osredotočena na spodbujanje znanja, kreativnosti in inovativnosti, saj je na 
Gorenjskem zgoščenih veliko izobraževalnih in kulturnih institucij, podjetij in drugih združenj, 
ki so potencial za inovacije in razvoj. Vse akterje bomo spodbujali k povezovanju, prenosu in 
uporabi znanja in izkušenj za trajnostni razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma ter posledično 
trajnostni razvoj celotne regije. Dejavnosti bodo usmerjene k uporabi naprednih tehnologij, 
digitalizacije, trajnostni rabi naravnih virov, kulturne dediščine in krožnemu gospodarstvu, ki 
bodo pripomogli k ustvarjanju izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Vse to narekuje 
sledeče razvojne smernice: 
 
Izobraženi in kompetentni Gorenjci 
 

Sodobna družba je družba znanja. Razvitost izobraževalnega sistema in njegova usklajenost tudi s 
potrebami regijskega gospodarstva je ključnega pomena za razvoj gorenjske regije in njene 
konkurenčnosti. Znanje je eden ključnih dejavnikov za razvoj sodobnih družb in pomemben varovalen 
dejavnik, ki posamezniku zagotavlja dejavno vključevanje v družbo in delo. Zagotovitev dostopne in 
kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse prebivalce v regiji in to na vseh ravneh, od predšolske vzgoje 
do terciarnega izobraževanja, je eden izmed ključnih dejavnikov razvoja regije. Ustrezno kvalificirana in 
izobražena delovna sila je poglavitna za gospodarski razvoj. Dosegati kakovostno in učinkovito 
izobraževanje je najpomembnejši cilj na vseh ravneh izobraževanja. 
 
Nove investicije v regiji 
 

Spodbujanje domačih in tujih investicij v regiji za razvoj produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo, 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, spodbujanje razvoja regije, kar bomo dosegali z večjim 
povezovanjem občin in poslovnih con, aktivnim upravljanjem poslovnih con in olajševanjem prihoda 
novim investitorjem (»soft landing«), razvojem programov in podpornega okolja, ki bodo privabljali 
investitorje, s sodelovanjem z ostalimi regijami in državo na področju promocije Gorenjske in Slovenije.  

 

Inovativni proizvodi in storitve v enem okviru 
 

Nujno je vlaganje v raziskave in razvoj produktov z visoko dodano vrednostjo pozicionirani na globalnem 
trgu. Spodbujanje internacionalizacije, razvoj novih trgov in zmanjševanje ranljivosti in odvisnosti 
gorenjskega gospodarstva od tujih podjetij. Spodbujanje nastanka mladih podjetji, digitalizacije podjetji 
in razvoj visoko tehnoloških rešitev.   
 
Nove oblike dela 
 

Prilagajanje zakonodaje novim oblikam dela, fleksibilizacija trga dela, tesnejše sodelovanje 
gospodarstva z izobraževalnimi institucijami za zagotavljanje potrebnega števila ustrezno 
usposobljenega kadra, razvoj coworkingov in dela na daljavo, prilagajanje sodobnim načinom dela 
(krajši delovni urniki, večja učinkovitost), spodbujanje in promocija kreativnosti, kulturnih in kreativnih 
industrij, podjetniških veščin in podjetništva. 
 
Novi programi za nove poklice 
 

Zagotavljanje kadrov za potrebe regijskega gospodarstva je ključno. Na trgu dela se kaže pomanjkanje 
ustreznega kadra. Tako formalne kot neformalne oblike izobraževanj je potrebno prilagajati potrebam 
regijskega gospodarstva in sodobnim zahtevam oziroma standardom znanj ter hkrati razvijati nove 
izobraževalne programe za nove poklice.  
 
Družbeno odgovorno podjetništvo, zaposlovanje in kreativnost 
 

S krepitvijo družbeno odgovornega podjetništva in sektorja socialne ekonomije lahko prispevamo k 
razvojnemu preboju regije, ustvarjanju novih kakovostnih delovnih mest, znižanju brezposelnosti, 
trajnostnemu razvoju, boljši kakovosti življenja prebivalstva ter pravičnejši razporeditvi kapitala med 
prebivalce. S podpornimi mehanizmi in ukrepi je potrebno ustvariti ustrezno podporno okolje, ki bo 
omogočalo prepoznavanje priložnosti, generiranje socialnih inovacij, razvoj inovativnih proizvodov in 
storitev ter bo zagotavljalo strokovno podporo pri zagonu in delovanju socialno podjetniških podjemov, 
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pri ustvarjanju in rasti kakovostnih delovnih mest, ne le v socialnem podjetništvu, temveč v celotnem 
sektorju socialne ekonomije, tudi tistem, ki zaradi svoje narave dejavnosti ne more delovati na 
popolnoma tržni osnovi. 
 
Podjetno podeželje 
 

Pospeševanje podjetniškega pristopa v kmetijski in nekmetijskih dejavnostih podeželja. Podjetništvo 
zagotavlja razvoj storitev in produktov, razvoj novih inovativnih modelov poslovanja, tehnološki razvoj 
in odpiranje novih delovnih mest tudi na podeželju. Podjetništvo bo temeljilo na trajnostni rabi virov 
podeželja ter na sodelovanju in povezovanju lokalnih ponudnikov (ponudniki kmetijskih, rekreacijskih, 
turističnih, gostinskih, izobraževalnih, zdravstvenih itd. storitev). Zelo pomembna je promocija 
podjetniške miselnosti in podjetniške kulture ter pomena podjetniškega izobraževanja,  med mladimi, ki 
so končali šolanje in želijo ostati na podeželju. Za razvoj podjetništva na podeželju so zelo pomembne 
tudi finančne spodbude v obliki ugodnejših oblik pridobivanja finančnih sredstev za zagon novih podjetij 
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter širitev poslovanja. Pomemben je tudi razvoj podjetniške 
miselnosti in podpora podjetništvu pri mojstrih rokodelcih, ki delujejo in ustvarjajo na podeželju. 
 
Priložnosti za zaposlitev in življenje mladih v regiji 
 

Zaradi demografske slike, ki kaže na velik porast deleža starejših, je ustvarjanje ustreznih  pogojev za 
kakovostno življenje in delo mladih v regiji ključno. Z ustvarjanjem ustreznih delovnih mest, razvijanjem 
podjetniških in kariernih priložnosti ter z ustrezno stanovanjsko politiko bi mlade posameznike in mlade 
družine zadržali in tudi privabili v regijo. Kot pomembni ukrepi se kažejo tudi štipendiranje tako 
perspektivnih kot deficitarnih poklicev, karierna orientacija mladih, popularizacija naravoslovja in 
tehniških strok, spodbujanje podjetništva med mladimi, inovacijski start-up projekti za mlade, večja 
dosegljivost stanovanj za mlade in mlade družine. 
 
Multidisciplinarno vseživljenjsko izobraževanje 
 

Tudi vnaprej je potrebno spodbujati vseživljenjsko učenje in krepiti dostopnost vseživljenjskega učenja 
tako z vidika posameznika kot delodajalcev, krepiti temeljenje kompetence, funkcionalno in digitalno 
pismenost prebivalcev. V različne oblike vseživljenjskega učenja je treba vključevati čim večje število 
prebivalcev regije, da bi dosegli večjo zaposlenost, socialno vključenost odraslih ter višji življenjski 
standard. 

 
Gorenjska regija kot zelena destinacija – Green destination 
 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno 
znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam 
in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko 
Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Gorenjska je s svojimi naravnimi vrednotami in 
bogato kulturno dediščino, varna turistična destinacija, kjer si bomo prizadevali k celostnemu 
trajnostnemu poslovanju, tako regije kot tudi ponudnikov. Na ta način bomo spodbudili vse občine k 
pridobitvi znaka Green destination in zagotovili zeleno prihodnost z odgovornim odnosom in ravnanjem 
do narave in okolja ter lokalnega gospodarstva in življenja skupnosti. Z zeleno shemo bomo spodbujali 
lokalno povezovanje akterjev v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno delovanje za ohranjanje 
okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Posebna skrb bo namenjena razvoju turistične infrastrukture in 
turističnih programov prilagojenih družbenemu in naravnemu okolju, pri čemer bomo upoštevali različno 
stopnjo razvoja turistične in druge infrastrukture med posameznimi lokalnimi skupnostmi.  
 
Povezana turistična ponudba regije 
 

Gorenjska je v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 razdeljena v dve makro regiji 
Alpska Slovenija in Osrednja Slovenija z Ljubljano, kar predstavlja osnovo za krepitev destinacijske 
identitete in doseganje sinergij pri razvoju produktov in promocije. Del turistične ponudbe znotraj Alpske 
regije je združene pod prepoznavno in uveljavljeno blagovno znamko Julijske Alpe, ki poleg sedem 
gorenjskih občin (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Gorje, Radovljica, Jesenice, Žirovnica) obsega še Dolino 
Soče in Brda. Ostale, predvsem manjše destinacije so prepuščene svojemu lastnemu načinu trženja in 
promocije znotraj obeh makro destinacij. Tako so Jezersko, Preddvor in Cerklje na Gorenjskem skupaj 
s Kamnikom in Savinjsko dolino povezani v Združenju Kamniško-Savinske Alpe, medtem ko Tržič, 
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Škofja Loka, Kranj, Radovljica in Jesenice pri razvoju in promociji turistične ponudbe uspešno sodelujejo 
tudi v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.  
Ne glede na razdeljenost Gorenjske na več makro destinacij in regijskih organizacij je nujno treba 
zagotoviti več projektnega povezovanja med manj znanimi turističnimi destinacijami in tistimi, ki so že 
prepoznavne. Priložnost predstavlja med drugim tudi združitev ponudbe manjših turističnih destinacij in 
s tem skupno upravljanje širšega območja. Prav tako je ključno spodbujanje povezovanja turističnega 
gospodarstva znotraj razvitih turističnih destinacij. Za boljšo prepoznavnost in konkurenčnost regije bo 
treba povečati kakovost in inovativnost celostne turistične ponudbe ter s skupnim učinkovitim trženjem 
in promocijo povečati prihodek iz turizma. 
 
Kakovostna in inovativna ponudba turističnih produktov 
 

Nacionalna strategija trajnostne rasti slovenskega turizma opredeljuje nosilne produkte, za katere lahko 
rečemo, da so nekateri v regiji že dobro razviti in predstavljajo glavni fokus razvoja (počitnice v gorah, 
športni turizem, outdoor, poslovna srečanja in dogodki, mesta in kultura, gastronomija). 
Sekundarni/podporni produkti predstavljajo dobro priložnost za nadgradnjo in razvoj edinstvene 
ponudbe, ki temelji na zgodbah in doživetjih ter na kulturni in naravni dediščini. Na ta način se lahko 
posledično zagotovi bolj zanimivo ponudbo, ki bo pritegnila prihod gostov tudi izven sezone, hkrati pa 
bo motiv za daljše bivanje na destinaciji.  
 
Vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo  
 

Bogat potencial razvoja turistične ponudbe je že sama lega v edinem nacionalnem parku, Triglavskem 
narodnem parku, ter druge naravne danosti (območja Natura 2000). Zavedanje o pomembnosti 
trajnostnega razvoja turizma in podeželja lahko prinese dodano vrednost regiji le, če bomo zagotovili 
raznovrstno ponudbo, ki bo temeljila na odgovornemu turizmu v povezavi z obnovljivimi viri energije in 
prijaznim transportom. Jedro razvoja mora temeljiti tudi na ohranjanju in še večji prepoznavnosti kulturne 
krajine ter kulturne, etnološke in industrijske dediščine v mestih in na podeželju. Velik neizkoriščen 
potencial predstavlja nesnovna kulturna dediščina s poudarkom na etnografskih posebnostih 
posameznih krajev in z izstopajočimi svetovno znanimi entitetami (domača in umetnostna obrt, 
čebelarstvo, kulinarika, tradicionalne prireditve, glasba, običaji …). Vlaganje v boljšo interpretacijo in 
oživitev pestre in raznolike ponudbe dediščine Gorenjske je ključen element trajnostnega in butičnega 
turizma.  
 
Razvoj podeželja in vasi z novimi informacijsko komunikacijskimi tehnologijami 
 

Sodobne informacijsko telekomunikacijske tehnologije omogočajo večjo vpetost podeželskega okolja v 
moderne ekonomske in socialne tokove. Sodobne tehnologije omogočajo delo od doma, delo na daljavo 
in hitrejšo odzivnost ponudnikov izdelkov in storitev na podeželju. Nove tehnologije omogočajo razvoj 
novih poklicev, ki niso več vezani na fizično prisotnost posameznika v urbanih središčih. Z novimi 
tehnologijami se zmanjšuje potreba po dnevnih migracijah prebivalstva vezanih na zaposlitve, s tem pa 
se povečuje konkurenčnost populacije, ki živi v vaseh in v bolj odmaknjenih delih podeželja. Izgradnja 
sodobne infrastrukture za zagotavljanje uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij je za razvoj 
podeželja nujna. 
 

Krepitev kulturnega turizma 
 

Bogato zgodovino, s pestrim prireditvenim in festivalskim kulturnim dogajanjem, z umetnostjo in 
alternativno ponudbo kulture pospešuje obisk mest kot končnih destinacij prihoda, hkrati pa Ljubljana, 
manjša mesteca in zgodovinska mesta Slovenije postajajo privlačne točke postanka za številne 
tranzitne potnike čez Slovenijo. Priložnost za razvoj se kaže tudi v prijavi mesta Kranj s široko okolico 
na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025. 
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4.3. Gorenjska za ljudi 

zdravstvo, trajnostna prehranska samooskrba, kultura, naravna in kulturna dediščina, šport in rekreacija, 

socialno varstvo, varnost, vključujoča družba 
 
Prebivalci Gorenjske so najpomembnejši razvojni potencial regije. Pomemben vidik, ki se kaže 
kot ključen v prihodnosti, so demografske spremembe in beg možganov. Zaradi demografskih 
sprememb delež starostnikov narašča. Zdravstveno stanje je odraz kakovosti življenja v regiji 
ter tudi pomemben dejavnik konkurenčnosti regije. Gorenjska želi ostati regija visoke kakovosti 
življenja vseh generacij in spoštovanja vseh družbenih skupin. Vse to narekuje sledeče razvojne 
smernice: 
 
Dostopnost do zdravstvenih storitev 
 

Gorenjska (340) ima v primerjavi s slovenskim povprečjem (449) manj razpoložljivih bolniških postelj na 
100.000 prebivalcev, manj bolnišničnih zdravljenj zaradi bolezni (Gorenjska 130, Slovenija 134 na 1000 
prebivalcev) in krajšo ležalno dobo tako zaradi bolezni kot tudi zaradi poškodb. Prioriteta zdravstvenega 
varstva mora biti težnja k obvladovanju hospitalizacij pacientov in iskanju drugih poti za reševanje 
zdravstvenih problemov: preventiva in boljša oskrba v specialističnih ambulantah, kar bo zmanjšalo 
hospitalizacije. Ključnega pomena za regijo in tudi širše je celovita prostorska rešitev izgradnje regijske 
bolnišnice kot odgovor na demografske in epidemiološke spremembe ter zagotavljanje najvišje ravni 
kakovostne in varne celostne zdravstvene obravnave pacientov. 
 
Zdrav življenjski slog 
 

Zdravje predstavlja pomemben družbeni kapital. Zdravstveno stanje je odraz kakovosti življenja v regiji 
ter tudi pomemben dejavnik konkurenčnosti regije. S pomočjo programov krepitve zdravja in zdravega 
življenjskega sloga ter razvojem novih programov, usmerjenih predvsem na posameznika in ranljive 
ciljne skupine, želimo zagotavljati njihovo dosegljivost in dostopnost vsem prebivalcem in s tem vplivati 
tudi na znižanje neenakosti v zdravju. Telesna aktivnost je polega prehrane ključni dejavnik varovanja 
in krepitve zdravja. Potrebno je ustrezno načrtovanje in izgradnja infrastrukture za šport in rekreacijo in 
zagotavljanje njene dostopnosti vsem skupinam prebivalcev.  
 
Trajnostna prehranska samooskrba 
 

Ohranjena kmetijska zemljišča, rodovitnost prsti, ohranjena avtohtona semena ter znanja s področja 
pridelave in predelave pridelkov in izdelkov so ključna za zagotavljanje prehranske varnosti. Vedno večji 
vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo in vse pogostejše naravne nesreče kažejo tudi na potrebo po 
hitrem in učinkovitem prilagajanju kmetijske dejavnosti na nove razmere. Težili bomo k vedno večji 
prehranski samooskrbi, kratkim oskrbovalnim verigam z nizkim ogljičnim odtisom, oskrbi s svežo, zdravo 
in sezonsko hrano. Ponovno se uveljavljajo lokalne – avtohtone sorte in pasme in tradicionalna znanja 
pridelave in predelave živil. Za zadovoljevanje potreb kupcev po lokalni kvalitetni hrani je pomembna 
vzpostavitev oziroma nadgradnja neposrednih tržnih in dobavnih poti. Nove možnosti razvoja in širitve 
se kažejo tako na področju preskrbe z osnovnimi prehranskimi pridelki in izdelki, pridelavi in predelavi 
sadja, zelenjave, zelišč ter nadaljnji razvoj čebelarstva. 
 
Ohranjanje in spodbujanje kulture 
 

Razvoj, ohranjanje in spodbujanje kulture ter dvig pomena le-te v širši družbi, še posebej med mladimi, 
je ključnega pomena tudi za našo regijo, ker je kultura vezivo skupnosti ter temeljni dejavnik lkalne, 
regionalne in nacionalne identitete ter prepoznavnosti. Kulturna dediščina Gorenjske je zelo raznolika 
in daje regiji značilno identiteto, ki jo je treba ne le ohraniti, ampak aktivno vključiti tudi v nadaljnji razvoj. 
Pri tem gre za varstvo in obnovo številnih objektov kulturne dediščine, ohranjanje nesnovne kulturne 
dediščine ter krepitev delovanja kulturnih inštitucij, za kar je potrebno zagotoviti stabilen in zadosten vir 
financiranja.   
 
Skrb za starejše in medgeneracijsko povezovanje 
 

Tudi Gorenjska se sooča s staranjem prebivalstva, starostna struktura je že od leta 2005 neugodna, saj 
je več starega kot mladega prebivalstva. Staranje populacije, podaljševanje življenjske dobe 
prebivalstva kažeta na potrebo po razvoju in krepitvi pestrih oblik kakovostnega življenja starejših in 
njihovega vključevanja v organizirane aktivnosti. Problema staranja se je potrebno lotiti s premišljeno 
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kombinacijo institucionaliziranih in deinstitucionaliziranih mehanizmov ter formalne in neformalne 
oskrbe. Posameznikom je treba omogočiti čim daljše bivanje doma, tudi s povečanjem deleža 
dolgotrajne oskrbe, zagotavljati tako ustrezno institucionalno varstvo kot tudi razvijati in krepiti modele, 
kot so oskrbovana stanovanja, soseske za starejše, večgeneracijska središča z dnevnimi centri za 
starejše, socialna oskrba na domu, socialni servis ipd.. Priložnosti, ki se kažejo v medgeneracijskem 
sodelovanju, so v večjem poudarku na mentorstvu starejših mladim in tudi mladih starejšim ter prenosu 
znanj in kompetenc na mlajše generacije. Potreben je nadaljnji razvoj medgeneracijskih centrov in 
njihovih storitev z izboljšanjem razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanjem dostopnosti in dosegljivosti 
njihovih storitev in programov. 
 
Dostojno življenje za vse 
 

Dostojno in kakovostno življenje je treba zagotoviti vsem prebivalcem gorenjske regije, tudi najšibkejšim, 
ranljivim ciljnim skupinam (invalidom, ljudem z motnjami v duševnem razvoju, dementnim …). Zaradi 
trenda staranja prebivalstva je treba posebno pozornost posvetiti tudi starejšim. Pričakovana življenjska 
doba je na Gorenjskem daljša od slovenskega povprečja, še zlasti pri moških. Na regijski ravni bi bilo 
potrebno oblikovati strategijo in konkretne ukrepe za prilagoditev in omilitev negativnih posledic 
demografskih sprememb. Usmeritve in ukrepi gredo v smeri razvijanja storitev v skupnosti in 
dolgotrajnega bivanja starostnikov na domu, skupnostne storitve in prilagajanja družbenih storitev 
demografskim spremembam. Potrebe se kažejo po razvoju storitev v skupnosti za osebe z demenco in 
njihove svojce, vzpostavitvi centra za demenco, vzpostavitvi centra za dolgotrajno oskrbo in negovalno-
paliativne bolnišnice, razvoju primarne paliativne mreže na Gorenjskem, hospica ter zagotovitvi 
ustreznih prostorskih, klimatskih in higienskih pogojev za nadaljnji razvoj negovalnih oddelkov. 
 
Vključujoča družba 
 

Povečana potreba po delovnih mestih ter priseljevanje ljudi iz drugih kulturnih okolij so na Gorenjskem 
dejstvo. Da bi zagotovili vključujočo družbo ter lokalne skupnosti dobrodošlice, bi bilo potrebno le-to 
sistemsko urediti. Medkulturni center Gorenjske bi tako povezal vse deležnike, ki sodelujejo pri 
formalnem ter neformalnem vključevanju ljudi, ki se iz drugih kulturnih okolij preselijo na Gorenjsko 
(občine, upravne enote, zdravstvene domove, šole, knjižnice, centre za socialno delo, ljudske univerze, 
razvojne agencije, nevladne organizacije, poslovne subjekte ipd.), razvil bi enotno točko, kjer bi 
priseljenke in priseljenci dobili podporo, tako za osebno kot profesionalno življenje v skupnosti, prav 
tako bi razvijal in implementiral programe za lokalne skupnosti za vključujočo družbo ter pomagal 
lokalnim skupnostim, da ta cilj dosežejo. 
 
Razvoj nevladnega sektorja 
 

Na Gorenjskem je bilo v letu 2018 registriranih 2.277 nevladnih organizacij (NVO), od tega 2.034 
društev, 224 zasebnih zavodov in 19 ustanov. Nevladne organizacije so imele 613 zaposlenih, od tega 
je bilo 248 zaposlenih v društvih. Velika večina društev na Gorenjskem je z nizkimi prihodki (med 0 in 
25.000 evri) in brez zaposlenih (oziroma z manj kot eno polno zaposlitvijo za polni delovni čas). Zaradi 
krepitve sektorja, potrebnega dviga zavesti o potencialih in družbeni vlogi sektorja (kot enega od 
pomembnih stebrov družbe) je pomembno ohranjati in krepiti vlogo regijskega stičišča NVO. Nadaljnja 
podpora je potrebna pri mreženju organizacij, tudi z javnim in zasebnim sektorjem, servisni podpori 
(projektno, pravno, organizacijsko in programsko svetovanje …), pri krepitvi civilnega dialoga na lokalni 
(dialog z občinami ter drugimi institucijami) in regionalni ravni (sodelovanje predstavnikov NVO v 
procesih strateškega oziroma razvojnega načrtovanja, izvajanja programov in nadzora nad izvajanjem) 
ter pri prepoznavanju in skupnem reševanju problemov tudi na nacionalnem nivoju. Kadrovska krepitev 
in profesionalizacija na eni strani ter organizirano in ustrezno vrednoteno prostovoljstvo na drugi morata 
biti komplementarni pri uspešnem prihodnjem delovanju NVO. 
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4.4. Zelena, nizkoogljična Gorenjska 

naravni viri, biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo, energetska učinkovitost in obnovljivi viri 

energije, okoljska infrastruktura, naravne nesreče  

 
Gorenjska je zelena, ohranimo jo tako. Značilnost, po kateri se Gorenjska pomembno razlikuje 
od ostalih pokrajin, je visok delež naravovarstveno pomembnih območij in naravnih virov. 
Njihovo varovanje je pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zagotovilo trajne 
kakovosti vodnih virov – strateške prednosti Gorenjske. Predstavljajo tudi pogoj za visoko 
kakovost bivanja. Hkrati pomenijo še ne v celoti izkoriščen potencial tudi za turistično dejavnost, 
pri čemer je ključno upoštevanje mirnih con in ohranjanje življenjskega prostora živali in rastlih. 
Varovanje okolja in naravnih virov ima zato tudi gospodarski pomen, realizira pa se predvsem 
prek urejanj okoljske in prometne infrastrukture, ki imata gospodarski pomen. Vse to narekuje 
sledeče razvojne smernice: 
 
Varovanje vodnih virov 
 

Voda je strateški naravni vir Gorenjske. Varovanje vodnih virov, predvsem zajetij, namenjenih javni 
oskrbi prebivalcev s pitno vodo, in umeščanje ustrezne infrastrukture na tem območju. Poleg zaščite 
vodnih virov bo poudarek tudi na izvajanju ukrepov in uvajanju tehnologij za racionalno rabo vode. 
 
Dosledna ureditev ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami 
 

Dokončna ureditev ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami ni le v funkciji varovanja okolja, ampak 
tudi zaveza, ki jo lokalni skupnosti nalaga Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode. Je torej nujna in ker je kapitalsko najzahtevnejša, predstavlja za gorenjske občine izziv 
prihodnjega programskega obdobja in ustrezne finančne podpore lokalnim skupnostim. Izziv 
predstavljajo predvsem manjša naselja na podeželju. 
 
Povečanje deleža obnovljivih virov energije in varčne uporabe  
 

Projekti, katerih cilj bo povečanje deleža obnovljivih virov energije, so za Gorenjsko pomembni – ne le 
zaradi varovanja okolja v širšem smislu, ampak skupaj z revitalizacijo lesne industrije pripomorejo k  
izkoriščanju naravnega potenciala, po katerem izstopa regija. Strateški naravni vir na Gorenjskem je 
gozd, s katerim je potrebno smotrno ravnati. S tem bomo prispevali k nizkoogljičnosti tudi pri 
zagotavljanju energije. 
 
Preprečevanje nastajanja odpadkov 
 

Pomembna so prizadevanja za skupni pristop gorenjskih občin k optimizaciji ravnanja s komunalnimi 
odpadki in dolgoročni načrt vzpostavitve odlagališča. Smiselno je razmisliti o umestitvi regijske 
sežigalnice. 
V duhu krožnega gospodarstva bomo upoštevali hierarhijo ravnanja z odpadki, ki kot temeljni ukrep 
zagovarja preprečevanje nastajanja odpadkov. Spodbujali bomo postopke predelave in obdelave 
odpadkov, saj je odlaganje in sežig zgolj zadnja možnost ravnanja s preostankom obdelave odpadkov. 
Razvojna usmeritev je tudi ponovna uporaba odpadkov ter preprečevanje njihovega nastajanja. 
 
Zatiranje tujih invazivnih vrst 
 

Problem tujerodnih invazivnih vrst ni zgodba zadnjega obdobja. Povečujejo pa se območja, kjer imajo 
tujerodne invazivne vrste, zlasti rastlinske, zelo dobre pogoje za rast in razmnoževanje (degradirana 
industrijska območja, območja ob prometnicah, območja ob vodotokih, opuščena kmetijska zemljišča). 
Tudi tujerodne invazivne živalske vrste predstavljajo vedno večjo grožnjo v našem naravnem okolju. 
Identifikacija lokacij, ki jih je potrebno posebno natančno obravnavati zaradi hitrega širjenja tujerodnih 
invazivnih vrst potrebuje medsektorski pristop omejevanja oziroma odstranjevanja invazivnih tujerodnih 
vrst. 
 
Trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi 
 

Trajnostno večnamensko gospodarjenje z gozdovi upoštevajoč vse njegove ekološke (varovanje 
gozdnih zemljišč in sestojev, ohranjanje biotske raznovrstnosti, življenjskega prostora rastlini in živali, 
klimatska in hidrološka funkcija), socialne (zaščitna funkcija - varovanje objektov, rekreacijska, 
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turistična, poučna, raziskovalna, higiensko - zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot, 
funkcija varovanja kulturne dediščine, obrambna, estetska funkcija) in proizvodne funkcije (lesno 
proizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin, lovno gospodarska funkcija). Vodilo nam bo 
trajni prispevek gozdov h gospodarskemu razvoju družbe, še posebej podeželja, s pridobivanjem in 
rabo dobrin, ki bosta prilagojena njihovi trajni obnovljivosti ter trajni prispevek gozdov k zdravemu 
življenjskemu okolju in socialnemu razvoju družbe.  
 
Krožno gospodarjenje z naravnimi viri 
 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta sektorja, ki sta povsem odvisna od naravnih virov. S spodbujanjem 
krožnega gospodarstva v kmetijstvu in gozdarstvu se povečuje učinkovitost upravljanja z naravnimi viri 
(voda, zemlja, zrak) ter gradi trajnostni odnos z drugimi področji, kot so varovanje okolja, izobraževanje, 
raziskovanje, gospodarstvo, turizem itd.  
 
Reaktivacija funkcionalno degradiranih območij 
 

Degradirana in funkcionalno degradirana območja so zapuščena ali nezadostno izkoriščena območja in 
lahko predstavljajo potencial za razvoj. Pri njihovi reaktivaciji je ključno regijsko planiranje, v izogib 
krčenja zelenih površin, kot so gozdovi, kmetijska zemljišča … 
 
Izvajanje ukrepov Trajnostnega energetsko-podnebnega načrta Gorenjske 
 

Za Gorenjsko je bil v letu 2018 pripravljen Trajnostni energetsko-podnebni načrt, regija pa je z njegovo 
potrditvijo sprejela celostni pristop k obravnavanju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. 
Cilj je zmanjšanje izpustov CO2 za 40 % do leta 2030 (glede na izhodiščno leto 2005). Prednostni ukrepi 
vključujejo prilagoditve in blažitve na področju javnih stavb in razsvetljave, stanovanjskih stavb, 
prometa, gozdarstva in turizma. 
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4.5. Povezana Gorenjska 

prometna infrastruktura, trajnostna mobilnost, IKT infrastruktura  

 
Navkljub vsesplošnemu razvoju se na Gorenjskem soočamo s prekomerno individualno dnevno 
migracijo. Potrebno bo poiskati rešitve predvsem na osnovi boljših javnih povezav in 
modernejših načinov dela. Da bi dosegli cilj povezane Gorenjske je potrebno zagotoviti ustrezno 
infrastrukturo, tako prometno kot informacijsko - komunikacijsko (IKT). Glavne smernice so: 
 
Povečanje dostopnosti in spodbujanje funkcijske povezanosti mest 
 

Rešitev prometnih problemov Gorenjske – ozkih grl na državnih cestah, prometa v alpskih dolinah in 
visokih planotah, nepopolne mreže kolesarskih poti in majhnega deleža potnikov v javnem prometu – je 
pomembna tako za okolje kot gospodarstvo. Je najkompleksnejši infrastrukturni projekt, sestavljen iz 
medsebojno močno povezanih delov.  
Nujno je zagotavljanje pogojev za večjo funkcijsko in infrastrukturno povezanost mest in drugih naselij 
ter vzdrževanje prometno-infrastrukturnih povezav v omrežju urbanih naselij. 
Tako za nadaljnji razvoj mest in manjših krajev, kot za izboljšanje kvalitete bivanja lokalnega 
prebivalstva ter prometne razbremenitve urbanih in turističnih središč je ponekod še vedno nujna 
izvedba prometne obvoznice. S tem se zagotovijo mirne cone, površine za pešce in kolesarje, večja 
kakovost bivanja. 
 
Izkoristiti potencial železnice 
 

Za trajnostni razvoj Gorenjske je nujno izkoristiti potenciali železnice pri potniškem in tovornem prometu. 
To velja tako za dnevne migracije, kot turizem in ostalo gospodarstvo. Nujna je posodobitev in 
nadgradnja obstoječe železnice z vidika varnosti, boljše povezanosti, hitrosti, uporabnosti in s tem 
povečanja pretoka tako potniškega kot tovornega prometa. Potrebna je modernizacija železniških 
postaj, zagotovitev večjih voznih kapacitet, števila povezav in usklajenost z avtobusnim javnim 
prevozom ter vzpostavitev sistemov P&R. Ključna za nadaljnji razvoj je tudi realizacija načrtovane hitre 
železniške povezave Ljubljana–Jesenice z navezavo na brniško letališče.  
 
Povečanje trajnostne mobilnosti  
 

Gorenjska ima z osrednjim slovenskim letališčem, bližino evropskih letališč, avtocestno povezanostjo 
med glavnimi turističnimi kraji ter sodelovanje z ostalimi evropskimi trgi zelo ugodno geostrateško lego, 
ki omogoča osnove za dobro dostopnost gostov v regijo. Večjo težavo predstavlja slaba organiziranost 
in povezanost javnega prevoza, ki bo temeljna naloga razvoja prometa v prihodnosti. Če želimo povečati 
število potnikov v javnem prometu in omogočiti boljšo mobilnost gostov, ki pridejo v regijo, je potrebno 
vzpostaviti mrežo javnega prevoza, medsebojne povezave med posameznimi vrstami prometa 
(avtobus, vlak) ter spodbujanje zelenih prevoznih sredstev (električna kolesa, motorji in avtomobili …). 
Ureditev postajališč in spodbujanje kolesarjenja (v mestih, nadgradnja mreže kolesarskih poti med kraji) 
bodo pripomogli k izboljšanju varnosti, sonaravnemu razvoju in boljši kakovosti bivanja ljudi v teh krajih. 
 
Spodbujanje širjenja mobilnosti na alternativne vire goriv 
 

Spodbujanje širjenja mobilnosti na alternativne vire goriv in spremljajoče infrastrukture s strateškim 
prostorskim načrtovanjem in informiranjem javnosti, uporabnikov o obstoječih storitvah, pametnimi IKT 
rešitvami upravljanja, mobilnost kot storitev, vključujoč mikro-mobilnost. Pri načrtovanju P&R sistemov 
se v prihodnje upošteva tudi tehnološki razvoj prevoznih sredstev in s tem povezane mobilnosti in 
infrastrukture. Iz vidika mobilnosti se je potrebno povezovati s sektorjem energetike (proizvodnje 
energije, distribucije, upravljanja). 
 
Policentrični urbani sistem 
 

Zasledovanje razvoja naselij v skladu z načeli policentričnega urbanega naselja, ki je opredeljeno kot 
omrežje naselij s svojimi gravitacijskimi zaledji. Prebivalcem manjših naselij je potrebno zagotoviti 
osnovne storitve. 
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Kompaktno mesto (naselje)  
 

Upoštevanje načela razvoja mest na način, za katerega je značilna visoka gostota poseljenosti in 
prostorske ureditve z mešano rabo zemljišč z namenom boljše rabe obstoječega in načrtovanega 
prostora v njegovi horizontalni in vertikalni dimenziji. 
 
Dosegljiva IKT infrastruktura  
 

Potrebno je zagotoviti dostopnost do novih generacij IKT infrastrukture tako v urbanih kot ruralnih 
predelih Gorenjske. S tem se zagotovi možnosti pametnega razvoja. Tovrstna infrastruktura je temeljna 
za razvoj gospodarstva in omogoča sodobne oblike dela. 
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4.6. Gorenjska odprta v svet - Gorenjska na svetovnem zemljevidu 

prepoznavnost regije, mednarodno sodelovanje (čezmejno, transnacionalno, internacionalizacija) 
 
Eno izmed pomembnih načel delovanja gorenjske regije v naslednjih letih ostaja odprtost v svet, 
povezovanje z dolgoletnimi partnerji ter navezovanje novih kontaktov z novimi partnerji znotraj 
Evropske unije in širše s ciljem razvoja uspešnega sodelovanja za doseganje ključnih strateških 
usmeritev in ciljev regionalnega razvojnega programa in regionalnega razvoja v obdobju 2021–
2027.  
 
Gorenjska ima že vrsto let vzpostavljeno uspešno mednarodno sodelovanje. Z vključevanjem v EU 
projekte so deležniki iz regije, pričeli že času pristopnih pogajanj Slovenije za vstop v EU (predpristopna 
pomoč, PHARE) in nadaljevali z razvojem in izvedbo uspešnih razvojnih projektov (čezmejni, 
transnacionalni, direktni EU razpisi, drugi razpisi (donacijska sredstva, npr. EEA…). V tem času so 
deležniki pridobili vrsto novih znanj, izkušenj in se vključujejo v vsebinsko in finančno vse bolj zahtevne, 
strateško pomembne projekte za razvoj Gorenjske na različnih področjih regionalnega razvoja.  
 
Za novo programsko obdobje 2021–2027  Evropska komisija s predlogom – osnutkom zakonodajnega 
okvira za koriščenje kohezijskih sredstev državam članicam in s tem tudi Gorenjski predlaga ciljno 
usmerjen razvoj na področjih, ki za Gorenjsko in Slovenijo predstavljajo bistven premik razvojnega dela 
k ciljno usmerjenemu razvoju, ki temelji predvsem na pridobivanju kompetenc, znanj, razvoju novih 
modelov, pristopov in manj na naložbah (le-te bo potrebno marsikje, še posebej v Kohezijski regiji 
Zahodna Slovenija, zagotavljati iz nacionalnih oziroma občinskih sredstev oziroma iskati rešitve skupaj 
z zasebnim sektorjem. 
 
Ker Gorenjska želi slediti razvoju v EU in vsaj na nekaterih področjih, tako kot do sedaj, biti med prvimi, 
ki uvajajo nove pristope, modele, znanja v EU, potem je nujno potrebno, da si deležniki iz Gorenjske 
skupaj prizadevamo za pridobitev razvojnih sredstev iz čezmejnih (dosedanji programi: Slovenija-Italija, 
Slovenija-Avstrija), transnacionalnih (dosedanji programi: Območje Alp, Podonavja, Centralna Evropa, 
Mediteran, Interreg Europe) in direktnih razpisov EU (dosedanji programi: Erasmus, Horizon …) za 
uresničitev ključnih razvojnih prioritet Gorenjske, saj bodo le-ti v prihodnje, predstavljali skoraj edini vir 
za uresničitev razvojnega preboja na ključnih področjih razvoja Gorenjske. 
 
Ob tem si bo Gorenjska prizadevala, da tudi preko kohezijskih sredstev Operativni program 2021–2027 
izpogaja (dogovor z nacionalno ravnijo), vsaj del sredstev za ključne razvojne prioritete regije, navkljub 
dejstvu, da bo Kohezijska regija Zahodna Slovenija in z njo Gorenjska z novim programskim obdobjem 
postala po kriterijih EU »bolj razvita regija« in bo delež kohezijskih sredstev za Kohezijsko regijo 
Zahodna Slovenija predvidoma manjši kot v programskem obdobju 2014–2020. Ob tem je potrebno 
tudi, da Gorenjska z državo doreče ključne projekte/ programe, ki bi jih lahko uresničila z nacionalnimi 
sredstvi (razpisi resornih ministrstev) in sredstvi občin ter drugimi sredstvi (donacijska, zasebna sredstva 
…). 
 
Teritorialno sodelovanje 
 

Eno izmed pomembnih načel delovanja gorenjske regije v naslednjih letih ostaja odprtost in 
sodelovanje. Gorenjska uspešno sodeluje v transnacionalnih in čezmejnih programih EU že od leta 
2000. Vzpostavljeni so uradni stiki z različnimi regijami in organizacijami znotraj EU in tudi izven nje. 
Povezave in sodelovanje z evropskimi regijami nam omogočajo prenos pomembnih izkušenj in znanj, 
ki jih prinašamo v regijo in vključujemo v razvojne dokumente. EU daje velik poudarek teritorialnemu 
sodelovanju znotraj evropske kohezijske politike tudi v obdobju 2021–2027 in kot tak predstavlja velik 
izziv tudi za Gorenjsko. Povezovanje, sodelovanje ter prenos izkušenj in znanj na vseh področjih razvoja 
bo prednostno usmerjeno v nadgradnjo projektov RRP Gorenjske z mednarodno dimenzijo in s predlogi 
novih inovativnih rešitev, ki zagotavljajo konkurenčnost in prepoznavnost Gorenjske v širšem prostoru.  
Gorenjska regija bo tudi v nadaljevanju sodelovala v vseh transnacionalnih, medregionalnih, čezmejnih 
in centraliziranih programih, kjer bo možno uresničevati zadane cilje.  
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Povezava z državami območja Alp 
 

Mednarodno povezovanje in sodelovanje je za razvoj ključnega pomena. Slovenija je v mednarodnem 
prostoru vsako leto bolj prepoznavna. Vključenost Gorenjske v različne projekte čezmejnega 
sodelovanja in projekte v okviru držav Alpskega loka ostaja razvojna usmeritev tudi v naslednjem 
programskem obdobju. Zlasti so to projekti na področju ohranjanja naravne dediščine, sonaravnega 
kmetijstva in razvoja sonaravnega turizma, modelov financiranja, izobraževanja strokovnjakov in 
ozaveščanja in usposabljanja prebivalstva, ki živi in dela na podeželju.  
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5. RAZVOJNE PRIORITETE REGIJE s kvantificiranimi kazalniki 
 

 

5.1. Gorenjska – enakomerno razvita in poseljena regija 
 
Celosten razvoj in upravljanje 
krepitev regionalnega razvoja, CTN., CLLD, zavarovana območja, obmejna območja 

 
  Gorenjska Slovenija Gorenjska 

Kazalnik Vir 2014 2018  
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2018 
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2027 

Število prebivalcev v obmejnih območjih SURS v pripravi    

Število prebivalcev v zavarovanih območjih SURS v pripravi    

Število prebivalcev v mestnih naseljih in 
naseljih mestnih območij9 

SURS 109.077 108.159 v pripravi ohranjanje 
stanja 

Število prebivalcev v naseljih, ki imajo manj 
kot 10.000 prebivalcev 

SURS 141.632 141.718 v pripravi ohranjanje 
stanja 

Število prebivalcev, ki živijo na območjih s 
strategijami lokalnega razvoja 

SURS    ohranjanje 
stanja 

 

 

5.2. Gorenjsko gospodarstvo – inovativno in trajnostno 

 
Pametna regija 
inovacije, podjetništvo, internacionalizacija, kreativne industrije, povezovanje zelene turistične ponudbe, digitalizacija 

 
  Gorenjska Slovenija Gorenjska 

Kazalnik Vir 2014 2018  
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2018 
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2027 

Regionalna bruto vrednost na zaposlenega SURS, 
UMAR, 
MGRT 

v pripravi v pripravi v pripravi  

Delež investicij v osnovna sredstva v bruto 
domačem proizvodu 

SURS, 
UMAR, 
MGRT 

v pripravi v pripravi v pripravi  

Izdatki za razvojno raziskovalno dejavnost SURS v pripravi v pripravi v pripravi  

Bruto domači izdatki za razvojno raziskovalno 
dejavnost (v 1000 EUR) 

SURS - 56.810 
(2017) 

802.291 
(2017) 

10 % 
deleža 

Slovenije 

Delež bruto domačih izdatkov za razvojno 
raziskovalno dejavnost  v BDP 

SURS 2,48 % 1,76 
(2016) 

2,01  
(2016) 

vsaj na 
ravni 

Slovenije 

Zaposleni v razvojno raziskovalni dejavnosti SURS - 1.609 
(2017) 

21.993 
(2017) 

10 % 
deleža 

Slovenije 

Prihodi domačih in tujih turistov  SURS 706.433 1.393.916 5.933.266 5 % 
povišanje 

na leto 

 
9
Bled, Hrušica, Jesenice, Koroška Bela, Podkočna, Slovenski Javornik, Britof, Hrastje, Kokrica, Kranj, Kranjska 

Gora, Naklo, Lesce, Radovljica, Šenčur, Binkelj, Puštal, Stara Loka, Škofja Loka, Trata, Bistrica pri Tržiču, Loka, 
Ročevnica, Tržič, Železniki, Žiri 
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Prenočitve domačih in tujih  turistov SURS 1.741.288 3.413.905 15.694.705 5 % 
povišanje 

na leto 

Povprečna doba bivanja turista (v dnevih) SURS 2,5 2,4 2,6 2,8 

Število kmetijskih gospodarstev z 
registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi 

SURS 
MKGP 

 585  10 % 
povečanje 

 
 

5.3. Gorenjska – s priložnostmi za vse 
 
Regija za ljudi 
dostopnost storitev, medgeneracijsko sodelovanje, zdrav življenjski slog, zaposljivost 

 
  Gorenjska Slovenija Gorenjska 

Kazalnik Vir 2014 2018  
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2018 
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2027 

Stopnja tveganja socialne izključenosti (% 
oseb) 

SURS 18,9 15,2 
(2017) 

17,1 
(2017) 

zniževanje 
za pol 

odstotne 
točke letno 

Stopnja tveganja revščine (% oseb) SURS 13,3 12,4 
(2017) 

13,3 
(2017) 

zniževanje 
za pol 

odstotne 
točke letno 

Stanovanjski standard – delež naseljenih 
stanovanj, ki nimajo vseh elementov osnovne 
infrastrukture (%) 

SURS 2,7 
(2011) 

2,3 
(2015) 

4,2 
(2015) 

1,5 
 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti (% 
oseb) 

SURS 4,7 3,1 
(2017) 

4,6 
(2017) 

2,5 

Delež prebivalstva, starega 15 ali več let, z 
vsaj srednješolsko izobrazbo (%) 

SURS 74,5 77,1 76,1 80 

Naravno in selitveno gibanje prebivalstva na 
1000 prebivalcev 

SURS -0,3 5,1 6,8 ohranjanje 
pozitivnega 
naravnega 

in 
selitvenega 

gibanja 
Število dijakov na 1000 prebivalcev po občini 
stalnega prebivališča 

SURS 38,6 36,4 35,1 raven 
slovenskega 

povprečja 
Obseg površin, vključenih v kontrolo 
ekološke pridelave 

MKGP  2.663,21 
ha (2017) 

 10 % 
povečanje 

 

 

5.4. Gorenjska – energetsko varčna in čista regija 

 
Zelena regija 
krožno gospodarstvo, obnovljivi viri energije, čiščenje vode, pitna voda, ohranjanje krajine, naravne nesreče, prehranska 
samooskrba 

 
  Gorenjska Slovenija Gorenjska 

Kazalnik Vir 2014 2018  
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2018 
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2027 

Stanje voda ARSO dobro 
ekološko 

stanje 

dobro/ 
zmerno 

ekološko 
stanje 

zmerno dobro/ zelo 
dobro 
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Delež prečiščene odpadne vode s 
sekundarnim in terciarnim čiščenjem 

MOP v pripravi v pripravi v pripravi  

Delež priključenosti na javno kanalizacijsko 
omrežje (JKO) 

MOP 63,9 78,1 
(2017) 

77,8 
(2017) 

85 

Ekološki odtis MOP v pripravi v pripravi v pripravi  

Delež prebivalcev, ki živijo na poplavno 
ogroženih območjih 

ARSO  5,7 
(2012) 

7,3 
(2012) 

5 

Koncentracija finih trdih delcev (PM10) v 
ozračju 

ARSO 30 µg/m³ 
(2011) 

23 µg/m³ 
(2016) 

  

Izpust toplogrednih plinov v tonah na 
prebivalca 

ARSO     

Delež obnovljivih virov energije v skupni rabi ARSO     

Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov SURS     

 
 

5.5. Gorenjska – dostopna in prometno varna regija 
 
Povezana regija 
vsa infrastruktura, trajnostna mobilnost 

 
  Gorenjska Slovenija Gorenjska 

Kazalnik Vir 2014 2018  
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2018 
oz. zadnji 

razpoložljiv 
podatek 

2027 

Dostopnost prebivalstva do javnega 
potniškega prometa (JPP) 

MZI v pripravi v pripravi v pripravi  

Število osebnih avtomobilov na 1.000 
prebivalcev 

SURS 518 539 
(2017) 

541 
(2017) 

ohranjanje 
stanja 

Število umrlih v cestnoprometnih nesrečah na 
10.000 prebivalcev 

SURS 0,5 0,4 
(2017) 

0,5 
(2017) 

0,2 

Delež občin v regiji vključenih v celostno 
prometno načrtovanje (lokalno in/ali regijsko) 

RRA 0 44,4 % v pripravi 100 % 
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PROGRAMSKI DEL 
 
 

6. RAZVOJNE PRIORITETE, UKREPI IN PROJEKTI REGIJE 
 
6.1. Celosten razvoj in upravljanje: ukrepi in projekti 
6.2. Pametna Gorenjska: ukrepi in projekti 
6.3. Gorenjska za ljudi: ukrepi in projekti 
6.4. Zelena, nizkooglična Gorenjska: ukrepi in projekti 
6.5. Povezana Gorenjska: ukrepi in projekti 
6.6. Gorenjska odprta v svet: ukrepi in projekti na področju teritorialnega 

sodelovanja 2021–2027 

 
 

7. FINANČNI OKVIR ZA IZVAJANJE REGIONALNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE 2021–2027 

 
 

8. SPREMLJANJE, VREDNOTENJE IN ORGANIZIRANOST 
IZVAJANJA RRP GORENJSKE 

 
 

9. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 
 

10. ANALIZA SKLADNOSTI RRP GORENJSKE S TEMELJNIMI 
RAZVOJNIMI DRŽAVNIMI  DOKUMENTI  

 
 

11. VIRI IN LITERATURA  
 

 

12. SODELUJOČI  
 

 


